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LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2018 r. wydaną na podstawie art.
25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2265

Jamrozik Jacek Mikołaj

Szczecinek

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2018 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2632

Błaszczyk Lucjan Henryk

Będzin

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1314), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2223

Mączka Stanisław Ryszard

Płoskie
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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)
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(51) A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
(21) 416869
(22) 2016 04 15
(72) GRZESIK MIECZYSŁAW, Skierniewice (PL); JANAS REGINA,
Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Sposób zwiększania zdolności nasion ślazówki do kiełkowania
B1 (11) 230278
(41) 2018 03 26
(51) A01J 7/02 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
(21) 418725
(22) 2016 09 16
(72) PASTUSZKA AGNIESZKA, Radom (PL)
(73) NEW WAVE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom (PL)
(54) Sposób i układ mycia i dezynfekcji zbiorników transportowych
na produkty płynne
B1 (11) 230342
(41) 2017 09 25
(51) A01K 47/00 (2006.01)
(21) 416550
(22) 2016 03 21
(72) SANOCKI MARIUSZ, Orzechowce (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH START, Przemyśl (PL)
(54) System do ogrzewania rodzin pszczelich
B1 (11) 230275
(41) 2018 02 12
(51) A01K 67/033 (2006.01)
(21) 418244
(22) 2016 08 09
(72) URBAŃSKI JAKUB, Warszawa (PL); JÓZEFIAK DAMIAN,
Poznań (PL); MAZURKIEWICZ JAN, Sady (PL)
(73) HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Linia technologiczna do odchowu lub hodowli owadów, modu‑
łowy system linii technologicznych, sposób odchowu lub hodowli
owadów oraz zastosowanie linii technologicznej i systemu modu‑
łowego do odchowu lub hodowli owadów
B1 (11) 230203
(41) 2017 09 11
(51) A01N 25/02 (2006.01)
A01N 43/58 (2006.01)
(21) 420695
(22) 2017 03 01
(30) JP 2016‑041875
2016 03 04
JP
(72) WATANABE ATSUSHI, Hyogo (JP); ABE TORU, Hyogo (JP);
KAWANAKA HIDEO, Hyogo (JP); TERAMOTO TAKESHI, Hyogo (JP);
NAKAGAWA KOTA, Hyogo (JP)
(73) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED, Tokio (JP)
(54) Ciekły środek agrochemiczny
B1 (11) 230406
(51) A01N 59/04 (2006.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A23L 3/3409 (2006.01)
A23B 4/16 (2006.01)

(41) 2015 10 26

(21) 407942
(22) 2014 04 18
(72) RÓJ EDWARD, Puławy (PL); KOZŁOWSKI KAZIMIERZ,
Puławy (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych w ma‑
teriale roślinnym
B1 (11) 230335
(41) 2017 01 02
(51) A01N 59/16 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 412976
(22) 2015 07 01
(72) PESZKE JERZY, Kruszyna (PL); BIGAJ TOMASZ,
Dąbrowa Górnicza (PL); MYSZOR STANISŁAW, Katowice (PL)
(73) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Alwernia (PL)
(54) Preparat nanosrebrowy do powierzchni porowatych i sposób
wytwarzania preparatu nanosrebrowego
B1 (11) 230310
(41) 2016 09 26
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/02 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
(21) 411731
(22) 2015 03 24
(72) ZIELIŃSKI HENRYK, Olsztyn (PL); WRONKOWSKA
MAŁGORZATA, Olsztyn (PL); WICZKOWSKI WIESŁAW,
Olsztyn (PL); TĘCZA RADOSŁAW, Olsztyn (PL); SAMOJLUK
KAZIMIERZ, Stare Kiejkuty (PL); NARWOJSZ DAMIAN,
Jonkowo (PL); BIAŁEK ANDRZEJ, Morąg (PL); LEMANOWICZ
HANNA, Działdowo (PL); PAWŁOWSKI FRANCISZEK, Wydminy (PL);
CHANDOSZKO KAZIMIERZ, Giżycko (PL); BOGUSZ HENRYK,
Giżycko (PL); PŁOCHARSKI JAN, Olsztynek (PL); POPIELARZ ANNA,
Mrągowo (PL); PYDYN HENRYK, Ostróda (PL)
(73) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Olsztyn (PL)
(54) Wzbogacona mieszanka wypiekowa o podwyższonym poten‑
cjale przeciwutleniającym
B1 (11) 230243
(41) 2016 08 29
(51) A23B 7/144 (2006.01)
A61L 101/10 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
(21) 411290
(22) 2015 02 16
(72) BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL); GORZELANY
JÓZEF, Rzeszów (PL); MATŁOK NATALIA, Zasów (PL);
JÓZEFCZYK RADOSŁAW, Sonina (PL); MIGUT DAGMARA,
Głogów Małopolski (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób przygotowania ogórków do procesu kiszenia
B1 (11) 230202
(51) A23C 19/09 (2006.01)

(41) 2017 01 30
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A23C 19/086 (2006.01)
A23P 30/32 (2016.01)
(21) 413205
(22) 2015 07 21
(72) RADAŚ PAULINA, Kolonia Skarszewek (PL); RADAŚ PAWEŁ,
Krzyżówki (PL)
(73) FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWA PAULA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Sposób wytwarzania chipsów serowych

B1 (11) 230321
(41) 2017 05 22
(51) A24C 5/33 (2006.01)
(21) 414854
(22) 2015 11 19
(72) BOLESŁAWSKI ANDRZEJ, Garbatka (PL); CIEŚLIKOWSKI
BARTOSZ, Przysucha (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób przesuwania artykułów prętopodobnych, oraz urzą‑
dzenie do przesuwania artykułów prętopodobnych

B1 (11) 230318
(41) 2014 07 18
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 1/212 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
(21) 402785
(22) 2013 02 15
(72) WINDYGA BOŻENA, Warszawa (PL); FONBERG‑BROCZEK
MONIKA, Warszawa (PL); RZOSKA SYLWESTER JANUSZ,
Chorzów (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Wysokociśnieniowy koktajl z natki pietruszki

B1 (11) 230370
(41) 2015 12 21
(51) A24C 5/36 (2006.01)
(21) 408513
(22) 2014 06 12
(72) CHOJNACKI WOJCIECH, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Sposób i urządzenie do usuwania tytoniu z papierosów

B1 (11) 230222
(41) 2016 12 05
(51) A23L 13/50 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
(21) 412491
(22) 2015 05 26
(72) HORBAŃCZUK JAROSŁAW, Magdalenka (PL);
POŁAWSKA EWA, Warszawa (PL); WIERZBICKA AGNIESZKA,
Warszawa (PL); JÓŹWIK ARTUR, Grójec (PL); STRZAŁKOWSKA NINA,
Opole Lubelskie (PL); WÓJCIK ANNA, Purda (PL); POMIANOWSKI
JANUSZ, Olsztyn (PL); WOJTASIK‑KALINOWSKA IWONA,
Warszawa (PL); GUZEK DOMINIKA, Warszawa (PL); GUTKOWSKA
KRYSTYNA, Warszawa (PL); TOMASIK CYPRIAN, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI
ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (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) Sposób pozyskania kulinarnego mięsa strusia
B1 (11) 230454
(41) 2017 01 16
(51) A23L 13/70 (2016.01)
(21) 413062
(22) 2015 07 08
(72) NOWAK AGNIESZKA, Łódź (PL); CZYŻOWSKA AGATA,
Łódź (PL); EFENBERGER MAGDALENA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób peklowania mięsa przeznaczonego na farsz do kiełbas
B1 (11) 230371
(41) 2017 01 16
(51) A23L 13/70 (2016.01)
(21) 413063
(22) 2015 07 08
(72) NOWAK AGNIESZKA, Łódź (PL); CZYŻOWSKA AGATA,
Łódź (PL); EFENBERGER MAGDALENA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób peklowania mięsa przeznaczonego na farsz do kiełbas
B1 (11) 230292
(41) 2015 01 19
(51) A24C 5/28 (2006.01)
(21) 404572
(22) 2013 07 05
(72) VAN AERT JEROEN, Eindhoven (NL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Mechanizm prowadnicy cięcia maszyny wytwarzającej sztabki

B1 (11) 230405
(41) 2014 07 07
(51) A43B 17/10 (2006.01)
(21) 406296
(22) 2013 11 28
(72) IRZMAŃSKA EMILIA, Łódź (PL); ORLIKOWSKI WIKTOR,
Łódź (PL); BROCHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL); MAJCHRZYCKA
KATARZYNA, Dobra Nowiny (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Wkładka kompozytowa do szczelnego obuwia
B1 (11) 230349
(41) 2018 03 12
(51) A45F 5/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
F41C 33/08 (2006.01)
F41C 33/00 (2006.01)
(21) 418491
(22) 2016 08 29
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) System do mocowania oporządzenia taktycznego
B1 (11) 230295
(41) 2015 11 23
(51) A47B 17/02 (2006.01)
(21) 408228
(22) 2014 05 19
(72) MIKOŁAJCZYK JANUSZ, Łódź (PL)
(73) FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Biurko z regulowaną wysokością blatu
B1 (11) 230250
(41) 2017 08 28
(51) A47C 1/03 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
(21) 416182
(22) 2016 02 18
(72) BALLENDAT MARTIN, Braunau am Inn (AT)
(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Regulowany podłokietnik krzesła
B1 (11) 230382
(41) 2017 09 11
(51) A47C 3/20 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
(21) 416421
(22) 2016 03 08
(72) KRAIZ SULAIMAN, Poznań (PL)
(73) KRAIZ SULAIMAN, Poznań (PL)
(54) Krzesło ergonomiczne
B1 (11) 230249
(51) A47C 7/34 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/026 (2006.01)
(21) 416078

(41) 2017 08 16

(22) 2016 02 08

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) BALLENDAT MARTIN, Braunau am Inn (AT)
(73) NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Łącznik oparcia krzesła
B1 (11) 230355
(41) 2018 04 09
(51) A47C 23/00 (2006.01)
A47C 23/04 (2006.01)
B68G 9/00 (2006.01)
(21) 418863
(22) 2016 09 27
(72) MOSKAŁA JACEK, Kraków (PL)
(73) NESTOR SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oświęcim (PL)
(54) Sposób wytwarzania formatek sprężynowych oraz linia tech‑
nologiczna do wytwarzania formatek sprężynowych
B1 (11) 230334
(41) 2017 01 02
(51) A47F 5/00 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
(21) 412757
(22) 2015 06 19
(72) DĄBROWSKI DANIEL, Warszawa (PL)
(73) DĄBROWSKI DANIEL DAGO FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA,
Warszawa (PL)
(54) Płyta ozdobna, mebel skrzynkowy z płytą ozdobną, sposób
wytwarzania płyty ozdobnej i sposób wytwarzania mebli skrzyn‑
kowych z płytą ozdobną
B1 (11) 230188
(41) 2017 12 18
(51) A47G 19/02 (2006.01)
(21) 417629
(22) 2016 06 17
(72) RYCHŁAWSKI KRZYSZTOF, Sicienko (PL)
(73) RYCHŁAWSKI KRZYSZTOF SZYMON PRACOWNIA DO RZECZY,
Sicienko (PL)
(54) Miska
B1 (11) 230260
(41) 2017 11 20
(51) A47J 43/04 (2006.01)
B26D 3/22 (2006.01)
(21) 417111
(22) 2016 05 07
(72) POLIT ROMAN, Mielec (PL); POLIT KRZYSZTOF, Mielec (PL)
(73) POLIT ROMAN ZAKŁAD RPOL, Mielec (PL)
(54) Przystawka do wielofunkcyjnego robota kuchennego oraz
wielofunkcyjny robot kuchenny z przystawką
B1 (11) 230360
(41) 2018 05 07
(51) A47K 10/22 (2006.01)
(21) 419236
(22) 2016 10 24
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Pojemnik na papier higieniczny
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B1 (11) 230356
(41) 2018 04 09
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A62B 27/00 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
(21) 418908
(22) 2016 09 28
(72) BROCHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL); MAKOWSKI KRZYSZTOF,
Łódź (PL); TARNOWSKI WŁADYSŁAW, Łódź (PL); TARNOWSKI
BARTOSZ, Łódź (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Manekin do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony
układu oddechowego
B1 (11) 230339
(41) 2017 04 24
(51) A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
(21) 414431
(22) 2015 10 19
(72) MUSZ PRZEMYSŁAW, Trzebnica (PL); KUSZTAL MARIUSZ,
Wrocław (PL); GOŁĘBIOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) MUSZ PRZEMYSŁAW, Trzebnica (PL); KUSZTAL MARIUSZ,
Wrocław (PL); GOŁĘBIOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów układu krążenia
B1 (11) 230274
(41) 2018 03 26
(51) A61B 5/11 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
(21) 418765
(22) 2016 09 20
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); JURASZEK JANUSZ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgna‑
cyjnej oraz zespół materacy
B1 (11) 230288
(41) 2013 04 15
(51) A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61L 27/50 (2006.01)
(21) 399439
(22) 2012 06 06
(72) ZIĄBKA MAGDALENA, Zabierzów (PL); CHŁOPEK JAN,
Kraków (PL); MERTAS ANNA, Gliwice (PL); KRÓL WOJCIECH,
Tarnowskie Góry (PL); MENASZEK ELŻBIETA, Kraków (PL);
MORAWSKA AGNIESZKA, Skała (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego

B3 (11) 230345
(41) 2017 12 18
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 417444
(22) 2016 06 06
(61) 223419
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Urządzenie peryferyjne instalacji centralnego odkurzania

B1 (11) 230191
(41) 2018 02 26
(51) A61F 2/30 (2006.01)
(21) 418385
(22) 2016 08 18
(72) SUJETA MICHAŁ, Białystok (PL); BISSENIK IGOR, Piaseczno (PL);
BOROWSKA‑SKARZYŃSKA URSZULA, Białystok (PL)
(73) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(54) Implant do daroplastyki stawu biodrowego u zwierząt, sposób
jego wszczepiania u zwierzęcia oraz jego zastosowanie

B1 (11) 230379
(41) 2017 12 18
(51) A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 417445
(22) 2016 06 06
(72) CZECHOWICZ MICHAŁ, Małecz (PL)
(73) CZECHOWICZ MICHAŁ LEOVAC, Małecz (PL)
(54) Zespół zwijacza i przewodu ssącego instalacji centralnego od‑
kurzania

B1 (11) 230320
(41) 2016 07 04
(51) A61F 13/15 (2006.01)
A61F 13/494 (2006.01)
(21) 410712
(22) 2014 12 22
(72) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Wybudowanie Michałowo (PL);
RYCHLIK JOANNA, Brodnica (PL)
(73) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Wybudowanie Michałowo (PL)
(54) Wyrób chłonny
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B1 (11) 230457
(41) 2017 03 13
(51) A61G 5/06 (2006.01)
B62M 1/14 (2006.01)
(21) 413724
(22) 2015 08 28
(72) SIKORA PIOTR, Pawłowice (PL)
(73) SIKORA PIOTR SIKORAMET, Pawłowice (PL)
(54) Wózek inwalidzki z pomocniczym kółkiem
B1 (11) 230472
(41) 2017 06 05
(51) A61K 31/4152 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
(21) 414926
(22) 2015 11 24
(72) PITUCHA MONIKA, Lublin (PL); SWATKO‑OSSOR MARTA,
Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, Lublin (PL); SAWINIEC
JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL); UNILAB,
LP., Rockville (US)
(54) Zastosowanie medyczne N‑podstawionych pochodnych 3‑am
ino‑ 4-fenylo‑5-okso‑pirazolinokarboksamidu do wytwarzania leku
B1 (11) 230396
(41) 2014 11 24
(51) A61K 33/14 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 9/52 (2006.01)
(21) 403840
(22) 2013 05 10
(72) SADŁEK JAROSŁAW, Wrocław (PL); SADŁEK WOJCIECH,
Wrocław (PL)
(73) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mirków (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna o spowolnionym uwalnianiu
chlorku potasu
B1 (11) 230337
(41) 2017 03 13
(51) A61K 36/73 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
(21) 413885
(22) 2015 09 09
(72) PAWLACZYK‑GRAJA IZABELA, Dobrzykowice (PL);
TSIRIGOTIS‑MANIECKA MARTA, Wrocław (PL)
(73) WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka przeciwzakrzepowego, środek
przeciwzakrzepowy oraz jego zastosowanie
B1 (11) 230237
(41) 2017 05 08
(51) A61L 2/18 (2006.01)
A61L 2/025 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(21) 414569
(22) 2015 10 27
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); TARNAWSKA BOŻENA,
Dębica (PL); TARNAWSKI WIESŁAW, Dębica (PL); ZAJĄC JERZY,
Wola Mielecka (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE EXPORT‑IMPORT ERGPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków‑Osiedle (PL)
(54) Sposób chemicznego oczyszczania recyklatu, zwłaszcza z po‑
użytkowych butelek typu PET
B1 (11) 230238
(41) 2017 05 08
(51) A61L 2/20 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(21) 414570
(22) 2015 10 27
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); TARNAWSKA BOŻENA,
Dębica (PL); TARNAWSKI WIESŁAW, Dębica (PL); ZAJĄC JERZY,
Wola Mielecka (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE EXPORT‑IMPORT ERGPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków‑Osiedle (PL)

Nr 10/2018

(54) Sposób zabezpieczania oczyszczonego recyklatu, zwłaszcza
z poużytkowych butelek typu PET, przed zanieczyszczeniem mi‑
krobiologicznym
B1 (11) 230235
(41) 2017 05 08
(51) A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(21) 414566
(22) 2015 10 27
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); TARNAWSKA BOŻENA,
Dębica (PL); TARNAWSKI WIESŁAW, Dębica (PL); ZAJĄC JERZY,
Wola Mielecka (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE EXPORT‑IMPORT ERGPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków‑Osiedle (PL)
(54) Sposób oczyszczania recyklatu, zwłaszcza z poużytkowych
butelek PET
B1 (11) 230236
(41) 2017 05 08
(51) A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
(21) 414567
(22) 2015 10 27
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); TARNAWSKA BOŻENA,
Dębica (PL); TARNAWSKI WIESŁAW, Dębica (PL); ZAJĄC JERZY,
Wola Mielecka (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE EXPORT‑IMPORT ERGPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustków‑Osiedle (PL)
(54) Sposób mechanicznego oczyszczania recyklatu, zwłaszcza
z poużytkowych butelek typu PET
B1 (11) 230281
(41) 2018 02 12
(51) A61L 31/10 (2006.01)
A61L 31/14 (2006.01)
(21) 422210
(22) 2017 07 13
(72) GAGAT MACIEJ, Bydgoszcz (PL); GRZANKA ALINA,
Bydgoszcz (PL); GRZANKA DARIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych
B1 (11) 230206
(41) 2018 03 12
(51) A61N 2/02 (2006.01)
(21) 418587
(22) 2016 09 07
(72) SKUMIEL ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania rotującego pola magnetycznego
wysokiej częstotliwości
B1 (11) 230346
(41) 2017 12 18
(51) A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
(21) 417471
(22) 2016 06 08
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI‑MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Konarskie (PL)
(54) Kurtyna zwłaszcza przeciwpożarowa
B1 (11) 230347
(41) 2017 12 18
(51) A62C 27/00 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 417524
(22) 2016 06 09
(72) OPERACZ WIESŁAW, Stawno (PL)
(73) JAKUBOWSKA IRENA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
JAMAR, Police (PL)
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(54) Samojezdne, uniwersalne podwozie, zwłaszcza dla sprzętu
pożarniczego
B1 (11) 230352
(41) 2018 03 26
(51) A63B 21/00 (2006.01)
A63B 21/06 (2006.01)
(21) 418672
(22) 2016 09 12
(72) ARLET JAROSŁAW, Gorzów Wielkopolski (PL); ADACH
ZDZISŁAW, Gorzów Wielkopolski (PL); NACZAK MARIUSZ,
Marwice (PL); GRAMZA PIOTR, Santok (PL); PARUS ARKADIUSZ,
Szczecin (PL); PAWEŁKO PIOTR, Wołczkowo (PL); PAJOR
MIROSŁAW, Bezrzecze (PL)
(73) INERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stanowice (PL)
(54) Urządzenie treningowe, zwłaszcza do treningu inercyjnego
i układ sterująco‑rejestrujący urządzenia treningowego
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(73) NAWARA MARZENA NAWARA SERWIS SPÓŁKA CYWILNA,
Trzebień (PL); NAWARA RAFAŁ NAWARA SERWIS SPÓŁKA
CYWILNA, Trzebień (PL)
(54) Separator strumieniowy i układ odpylania strumieniowego
B1 (11) 230468
(41) 2017 06 05
(51) B01D 53/18 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
(21) 414886
(22) 2015 11 23
(72) ALESZCZYK ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Zbiornik odsiarczająco‑odwadniający biogaz

B1 (11) 230194
(41) 2018 04 23
(51) A63B 21/002 (2006.01)
(21) 419146
(22) 2016 10 17
(72) ZAWISKI MICHAŁ, Zawadzkie (PL); PAŚNICZEK ROMAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do odciążania kończyn w bieżni ruchomej

B1 (11) 230391
(41) 2012 09 24
(51) B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/80 (2006.01)
(21) 394198
(22) 2011 03 14
(72) MROZOWSKI JAN, Gliwice (PL); WASILEWSKI WOJCIECH,
Gliwice (PL); MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); CHMIELARZ
ANDRZEJ, Gliwice (PL); CZAPLICKA MARIANNA, Zabrze (PL);
CHORĄŻY TOMASZ, Gliwice (PL); PIWOWOŃSKI TOMASZ,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób odsiarczania gazów

B1 (11) 230363
(41) 2018 05 07
(51) A63B 23/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
(21) 423680
(22) 2017 12 01
(72) KOMINEK ZBIGNIEW PIOTR, Lublin (PL); JABŁOŃSKI
MIROSŁAW BOGDAN, Lublin (PL)
(73) KOMINEK ZBIGNIEW AUTOMATYKA I POMIARY
PRZEMYSŁOWE, Lublin (PL); JABŁOŃSKI MIROSŁAW GABINET
ORTOPEDYCZNY, Lublin (PL)
(54) Urządzenie rehabilitacyjne

B1 (11) 230240
(41) 2016 06 20
(51) B01D 53/68 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
(21) 410582
(22) 2014 12 17
(72) KAŹMIERCZAK MAREK, Łódź (PL); GORZKA ZBIGNIEW,
Łódź (PL); ŁĄCZKOWSKI ANDRZEJ, Włocławek (PL); ŻARCZYŃSKI
ANDRZEJ, Justynów (PL); ZABOROWSKI MARCIN, Krzywiec (PL);
CIESIELSKI RADOSŁAW, Szadek (PL); KĘDZIORA ADAM, Sieradz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek (PL)
(54) Sposób unieszkodliwiania odpadów zawierających organiczne
związki chloru

B1 (11) 230429
(41) 2016 05 09
(51) B01D 11/02 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A01N 65/08 (2009.01)
(21) 410041
(22) 2014 11 03
(72) GRZYWA‑NIKSIŃSKA IRENA, Warszawa (PL); HEROPOLITAŃSKI
RYSZARD, Warszawa (PL); LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL);
MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wydzielania substancji biologicznie aktywnych z wy‑
tłoków kapusty

B1 (11) 230394
(41) 2014 09 01
(51) B01D 53/84 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
(21) 402806
(22) 2013 02 18
(72) ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); CWALINA BEATA,
Siemianowice Śląskie (PL); KOPYCKI WŁODZIMIERZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób mikrobiologicznego oczyszczania biogazu w obecności
tlenowych form azotu

B1 (11) 230453
(41) 2017 01 02
(51) B01D 21/18 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
C02F 3/20 (2006.01)
(21) 412946
(22) 2015 06 30
(72) BIESIADECKI FILIP, Rzeszów (PL)
(73) AGIMIX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do usuwania piany
B1 (11) 230460
(41) 2017 03 27
(51) B01D 45/16 (2006.01)
B04C 3/00 (2006.01)
(21) 414076
(22) 2015 09 23
(72) NAWARA RAFAŁ, Trzebień (PL)

B1 (11) 230395
(41) 2014 09 01
(51) B01D 53/84 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 402807
(22) 2013 02 18
(72) ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); KOPYCKI WŁODZIMIERZ,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób redukcji poziomu dwutlenku węgla w procesie biolo‑
gicznego oczyszczania biogazu
B1 (11) 230362
(41) 2018 05 07
(51) B01F 5/04 (2006.01)
B05B 17/00 (2006.01)
(21) 419300
(22) 2016 10 31
(72) SZEWCZYK DARIUSZ, Luboń (PL); JANKOWSKI RADOSŁAW,
Poznań (PL); ŚLEFARSKI RAFAŁ, Koziegłowy (PL)
(73) ICS INDUSTRIAL COMBUSTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Inżektorowa lanca paliwowa
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B1 (11) 230319
(41) 2017 01 02
(51) B01F 7/18 (2006.01)
B01D 21/20 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 412948
(22) 2015 06 30
(72) KAMIŃSKI HENRYK, Rzeszów (PL)
(73) KAMIŃSKI HENRYK P.P.U.H. HEKO, Rzeszów (PL)
(54) Mieszalnik
B1 (11) 230399
(41) 2015 03 16
(51) B01J 21/04 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 23/887 (2006.01)
B01J 23/888 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
C07C 51/25 (2006.01)
(21) 405261
(22) 2013 09 06
(72) LEWICKA LIDIA, Warszawa (PL); KAMIŃSKI JAROSŁAW,
Warszawa (PL); KALISZ DOROTA, Warszawa (PL); KUCZYŃSKA
AGNIESZKA, Ostrołęka (PL); KULIG‑ADAMIAK ANNA,
Warszawa (PL); CYBULSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Układ katalityczny utleniania akroleiny do kwasu akrylowego
B1 (11) 230455
(41) 2017 01 16
(51) B01J 38/14 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
(21) 413066
(22) 2015 07 08
(72) KIJEŃSKI JACEK, Warszawa (PL); MIGDAŁ ANTONI,
Warszawa (PL); RASIŃSKA IWONA, Jabłonna (PL); KAWALEC
ANDRZEJ, Krasnobród (PL); JAMRÓZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego
B1 (11) 230425
(41) 2017 12 18
(51) B02C 4/02 (2006.01)
A47J 19/02 (2006.01)
(21) 417549
(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 dezintegrująco‑rozcierające substrat
B1 (11) 230467
(41) 2017 05 22
(51) B02C 13/16 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
(21) 414833
(22) 2015 11 18
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
ONUFRYK DANIEL, Polkowice (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Wirnik kruszarki młotkowej
B1 (11) 230309
(41) 2016 09 26
(51) B02C 19/10 (2006.01)
(21) 411627
(22) 2015 03 17
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW, Olsztyn (PL); ZIELIŃSKI
MARCIN, Olsztyn (PL); DĘBOWSKI MARCIN, Olsztyn (PL);
KRZEMIENIEWSKA KAROLINA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn‑Kortowo (PL)
(54) Urządzenie do kondycjonowania biomasy
B1 (11) 230284
(51) B06B 1/06 (2006.01)
H01L 41/083 (2006.01)

(41) 2018 01 29

Nr 10/2018

H01L 41/113 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
(21) 422860
(22) 2017 09 15
(72) KACPRZYK RYSZARD, Wrocław (PL); GRYGORCEWICZ
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przetwornik piezoelektryczny
B1 (11) 230230
(41) 2017 02 27
(51) B09C 1/00 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
(21) 413594
(22) 2015 08 19
(72) BARAN STANISŁAW, Lublin (PL); KWIATKOWSKI ZYGMUNT,
Ciecierzyn (PL); PAWŁOWSKI LUCJAN, Lublin (PL); PAWŁOWSKI
ARTUR, Lublin (PL); PAWŁOWSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL);
WESOŁOWSKI MARIAN, Lublin (PL); ŻUKOWSKA GRAŻYNA,
Lublin (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy (PL); INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ
CHEMICZNYCH, Puławy (PL); POLITECHNIKA LUBELSKA,
Lublin (PL); UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE,
Lublin (PL); KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA, Niemce (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku
odpadów powiertniczych
B1 (11) 230231
(41) 2017 03 27
(51) B09C 1/10 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
A62D 3/02 (2007.01)
(21) 414060
(22) 2015 09 17
(72) WŁÓKA DARIUSZ, Kłobuck (PL); KACPRZAK MAŁGORZATA,
Koziegłówki (PL); GROBELAK ANNA, Kokawa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Biopreparat do remediacji gleb skażonych zanieczyszczeniami
ropopochodnymi
B1 (11) 230190
(41) 2018 01 29
(51) B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
B26F 1/04 (2006.01)
(21) 418050
(22) 2016 07 22
(72) DOLOT GRZEGORZ, Wola Wadowska (PL); JEŻ ROBERT,
Wadowice Górne (PL); KOŚCIELNY PIOTR, Wadowice Górne (PL)
(73) STALMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piątkowiec (PL)
(54) Maszyna do wykonywania otworów poprzecznych, zwłaszcza
w elementach rurowych
B1 (11) 230313
(41) 2016 10 10
(51) B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
(21) 411911
(22) 2015 04 08
(72) WIŚNIEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); MAŁEK MARCIN,
Zwoleń (PL); SZYMAŃSKA JOANNA, Czaplinek (PL); MIZERA
JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych
form odlewniczych
B1 (11) 230314
(51) B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)

(41) 2016 10 10

Nr 10/2018
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(21) 411912
(22) 2015 04 08
(72) WIŚNIEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); MAŁEK MARCIN,
Zwoleń (PL); MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL); KURZYDŁOWSKI
KRZYSZTOF JAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych
form odlewniczych
B1 (11) 230317
(41) 2016 11 21
(51) B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
C04B 35/565 (2006.01)
(21) 412318
(22) 2015 05 12
(72) MAŁEK MARCIN, Zwoleń (PL); WIŚNIEWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); MIZERA JAROSŁAW, Warszawa (PL);
KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicznych
form odlewniczych
B1 (11) 230182
(41) 2017 04 10
(51) B22D 11/115 (2006.01)
B22D 11/10 (2006.01)
B22D 11/04 (2006.01)
(21) 414263
(22) 2015 10 06
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); GAJDEK
WITOLD, Rzeszów (PL); PĘCZAR ADAM, Rzeszów (PL); KIESIEWICZ
GRZEGORZ, Kraków (PL); ŚCIĘŻOR WOJCIECH, Kraków (PL);
KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL);
KOWAL RADOSŁAW, Pilica (PL); KORDASZEWSKI SZYMON,
Kosmolów (PL); FRANCZAK KRYSTIAN, Prusy (PL); GRZEBINOGA
JUSTYNA, Przytkowice (PL); SIEJA‑SMAGA ELIZA, Dobra (PL)
(73) ADAMET WITOLD GAJDEK, ADAM PĘCZAR SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytarzania wyrobów z metali i ich stopów, zwłaszcza
stopów aluminium, z wykorzystaniem ciągłego odlewu z dodatko‑
wym kształtowaniem struktury oraz układ do jego realizacji
B1 (11) 230256
(41) 2017 09 25
(51) B22D 17/00 (2006.01)
B22D 18/00 (2006.01)
(21) 416505
(22) 2016 03 14
(72) OLEJNICZAK ALEKSANDER, Poznań (PL)
(73) ALU‑MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
‑ ODLEWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno (PL)
(54) Sposób otrzymywania odlewów ze stopów aluminium z do‑
datkiem krzemu
B1 (11) 230400
(41) 2015 04 27
(51) B22D 27/13 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
(21) 405760
(22) 2013 10 24
(72) SOBCZAK JERZY, Wieliczka (PL); SOBCZAK NATALIA,
Wieliczka (PL); DŁUGOSZ PIOTR, Kraków (PL); DARŁAK PAWEŁ,
Kraków (PL); SHAPOVALOV VLADIMIR, Albuquerque (US); BOJKO
LUDMILA, Burlington (CA)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej
porowatości
B1 (11) 230204
(51) B22F 3/105 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
B29C 64/141 (2017.01)
(21) 421749
(30) 102016209618.4

(41) 2017 12 04

(22) 2017 05 30
2016 06 01

DE
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(72) LIEBL CHRISTIAN, Bockhorn (DE); SCHLOTHAUER STEFFEN,
Erdweg (DE); LADEWIG ALEXANDER, Bad Wiessee (DE); BÜRGER
LAURA, Dachau (DE); CASPER JOHANNES, Monachium (DE)
(73) MTU Aero Engines AG, Monachium (DE)
(54) Sposób i urządzenie do addytywnego wytwarzania co najmniej
jednego obszaru danej części składowej
B1 (11) 230417
(41) 2016 06 20
(51) B22F 7/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 413627
(22) 2015 08 24
(72) BIEDUNKIEWICZ ANNA, Szczecin (PL); KRAWCZYK
MARTA, Szczecin (PL); FIGIEL PAWEŁ, Szczecin (PL); GABRIEL
‑PÓŁROLNICZAK URSZULA, Szczecin (PL); BODZIONY TOMASZ,
Szczecin (PL); SKIBIŃSKI TOMASZ, Dolice (PL); KACZMAREK
SŁAWOMIR MAKSYMILIAN, Warszawa (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Materiał w formie proszku o właściwościach magnetycznych
i sposób wytwarzania materiału w formie proszku o właściwościach
magnetycznych
B1 (11) 230333
(41) 2016 05 09
(51) B23B 51/04 (2006.01)
B23B 41/02 (2006.01)
F16F 15/129 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
(21) 409922
(22) 2014 10 30
(72) ŁAGODZIŃSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN BUKPOL ŁAGODZIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Bukowiec (PL)
(54) Głowica wiercąca
B1 (11) 230247
(41) 2016 04 25
(51) B23K 101/16 (2006.01)
(21) 414357
(22) 2015 10 13
(30) A50734/2014
2014 10 14
AT
(72) SCHUSTER ROLAND, Berndorf (AT)
(73) Berndorf Band GmbH, Berndorf (AT)
(54) Sposób zespawania przynajmniej dwóch taśm metalowych, ta‑
śma metalowa oraz urządzenie do zespawania przynajmniej dwóch
taśm metalowych
B1 (11) 230366
(41) 2017 01 16
(51) B23P 15/02 (2006.01)
B23P 17/00 (2006.01)
(21) 414633
(22) 2015 10 31
(72) CZYŻEWSKI JACEK, Wrocław (PL); ROGALSKA AGNIESZKA,
Wrocław (PL)
(73) CZYŻEWSKI JACEK GANZ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania monolitycznego wirnika, zwłaszcza wir‑
nika do wentylacji generatora i monolityczny wirnik, zwłaszcza do
generatora
B1 (11) 230253
(41) 2017 09 11
(51) B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
(21) 416461
(22) 2016 03 10
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR,
Szczytniki (PL); WOJTKO KAMIL, Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
B1 (11) 230246
(51) B24B 1/04 (2006.01)

(41) 2016 04 11
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B24B 7/13 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
(21) 414301
(22) 2015 10 06
(30) A 50711/2014
2014 10 06
AT
(72) SCHUSTER ROLAND, Berndorf (AT)
(73) Berndorf Band GmbH, Berndorf (AT)
(54) Sposób wytwarzania taśmy metalowej, taśma metalowa oraz
urządzenie do wytwarzania taśmy metalowej
B1 (11) 230478
(41) 2017 07 31
(51) B27B 7/00 (2006.01)
B27N 7/00 (2006.01)
B27N 1/02 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
(21) 415836
(22) 2016 01 18
(72) MAZELA BARTŁOMIEJ, Poznań (PL); GRZEŚKOWIAK
WOJCIECH, Kamionki (PL); COFTA GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) DOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łowyń (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu na bazie drewna
B1 (11) 230462
(41) 2017 05 08
(51) B27C 5/00 (2006.01)
B27C 5/04 (2006.01)
B27M 1/00 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
(21) 414501
(22) 2015 10 26
(72) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Sposób obróbki płyt, zwłaszcza płyt meblowych i urządzenie
do obróbki płyt, zwłaszcza płyt meblowych
B1 (11) 230269
(41) 2018 01 15
(51) B27K 3/02 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
(21) 417925
(22) 2016 07 11
(72) RABCHUN OLEG, Kadyshche (UA)
(73) EURO LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób impregnacji drewna
B1 (11) 230473
(41) 2017 06 19
(51) B27M 3/00 (2006.01)
(21) 415321
(22) 2015 12 15
(72) BERBEĆ LESZEK TADEUSZ, Elbląg (PL)
(73) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(54) Profil kątowy oraz sposób wytwarzania profili kątowych zwłasz‑
cza z materiałów drewnopochodnych laminowanych
B1 (11) 230270
(41) 2018 01 29
(51) B29C 33/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
(21) 417994
(22) 2016 07 19
(72) HAJDUGA KRZYSZTOF, Ścinawa (PL)
(73) HAJDUGA KRZYSZTOF TOCZPOL, Ścinawa (PL)
(54) Forma do termoforowania
B1 (11) 230199
(41) 2017 10 09
(51) B29C 45/00 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
(62) 412798
(21) 422418
(22) 2015 06 22
(72) GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL); TOR‑ŚWIĄTEK ANETA,
Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kształtownik z materiału porowatego
B1 (11) 230196
(41) 2018 05 21
(51) B29C 49/00 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/18 (2006.01)
B29C 44/02 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
B29C 55/20 (2006.01)
(21) 419455
(22) 2016 11 14
(72) PAŁASIŃSKA ANTONINA, Otwock (PL)
(73) PAŁASIŃSKA ANTONINA, Otwock (PL)
(54) Sposób termicznego formowania kopuł z termoplastycznych
płyt kanalikowych
B1 (11) 230245
(41) 2018 04 09
(51) B29D 7/00 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/22 (2006.01)
B29C 43/46 (2006.01)
(21) 418951
(22) 2016 10 01
(72) AWSIUK KAMIL, Kraków (PL); RYSZ JAKUB, Czernichów (PL);
MARZEC MATEUSZ, Kraków (PL); BUDKOWSKI ANDRZEJ,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Urządzenie i sposób wytwarzania warstw polimerowych o za‑
danej strukturze przestrzennej
B1 (11) 230315
(41) 2016 10 24
(51) B29D 30/06 (2006.01)
(21) 411992
(22) 2015 04 14
(72) CZERNIAK MIROSŁAW, Suchy Las (PL)
(73) PRO PLAST EPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ocieszyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania opony koła jezdnego pojemnika, zwłasz‑
cza śmieciowego
B1 (11) 230369
(41) 2015 04 13
(51) B32B 3/28 (2006.01)
B32B 15/01 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
(21) 405521
(22) 2013 10 03
(72) MAGNUCKI KRZYSZTOF, Tuczno (PL); MAGNUCKA‑BLANDZI
EWA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Warstwowa powłoka walcowa
B1 (11) 230414
(41) 2015 10 26
(51) B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
(21) 407878
(22) 2014 04 14
(72) NOWACKI JERZY, Szczecin (PL); SAJEK ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
B1 (11) 230415
(41) 2015 10 26
(51) B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
(21) 407880
(22) 2014 04 14
(72) NOWACKI JERZY, Szczecin (PL); SAJEK ADAM, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób klejenia metalicznych pian aluminiowych
B1 (11) 230476
(41) 2017 07 03
(51) B32B 27/40 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
C09K 21/04 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
(21) 415445
(22) 2015 12 22
(72) CZECH‑POLAK JUSTYNA, Rzeszów (PL); OLIWA RAFAŁ,
Rzeszów (PL); OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI
MACIEJ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania ognioodpornych kompozytów prze‑
kładkowych typu „sandwich”
B1 (11) 230187
(41) 2017 12 18
(51) B41M 1/40 (2006.01)
(21) 417620
(22) 2016 06 17
(72) MUSZKIETA PIOTR, Poznań (PL); PRZYWECKI MACIEJ,
Kórnik (PL); WEGNER KRZYSZTOF JAN, Murowana Goślina (PL)
(73) VMG ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób nanoszenia na powierzchnię kuli nadruku i zespół do
nanoszenia na powierzchnię kuli nadruku
B1 (11) 230258
(41) 2017 09 25
(51) B44D 3/00 (2006.01)
B44D 7/00 (2006.01)
C09K 3/10 (2006.01)
(21) 416623
(22) 2016 03 24
(72) PAŁACKA EWA, Kraków (PL)
(73) PAŁACKA EWA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania pasty do gruntowania płótna malarskiego
i pasta wytworzona tym sposobem
B1 (11) 230385
(41) 2017 12 18
(51) B60J 5/00 (2006.01)
B61D 19/02 (2006.01)
E05B 77/02 (2014.01)
(21) 417518
(22) 2016 06 08
(72) ŁAWNICZAK LESZEK, Czechnowo (PL); BASTY WALDEMAR,
Sierakowo (PL)
(73) RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW RAWAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Mechanizm awaryjnego otwarcia drzwi wewnętrznych po‑
jazdu
B1 (11) 230409
(41) 2016 01 18
(51) B60K 17/10 (2006.01)
F16H 61/50 (2006.01)
F16H 61/06 (2006.01)
F16H 39/02 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
E21C 33/00 (2006.01)
(21) 408831
(22) 2014 07 11
(72) ROSIKOWSKI PIOTR, Tychy (PL); MERESIŃSKI CZESŁAW,
Przygłów (PL); MICHALAK RADOSŁAW, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL); FAMUR
INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Układ zasilania silników hydraulicznych w ciągnikach spalino‑
wych górniczych kolejek podwieszanych
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B1 (11) 230388
(41) 2018 03 12
(51) B60M 1/12 (2006.01)
B60M 7/00 (2006.01)
(21) 418498
(22) 2016 08 30
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL); LEWANDOWSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sieć trakcyjna szynowa dwubiegunowa
B1 (11) 230386
(41) 2018 01 03
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 417767
(22) 2016 06 29
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Naprężacz pneumatyczny sieci trakcyjnej
B1 (11) 230387
(41) 2018 01 03
(51) B60M 1/26 (2006.01)
(21) 417768
(22) 2016 06 29
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Naprężacz mieszkowy sieci trakcyjnej
B1 (11) 230296
(41) 2015 03 30
(51) B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/28 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 408552
(22) 2014 06 13
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Osprzęt podnośny
B1 (11) 230300
(41) 2016 03 29
(51) B60P 7/13 (2006.01)
(21) 409571
(22) 2014 09 23
(72) CZARNUCH ARKADIUSZ, Drobnice (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Zamek kontenerowy
B1 (11) 230181
(41) 2017 01 30
(51) B60S 1/34 (2006.01)
F16C 11/02 (2006.01)
(21) 413237
(22) 2015 07 24
(72) ORZEŁ WOJCIECH, Skawina (PL); PERMUS MARIUSZ,
Dobranowice (PL)
(73) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina (PL)
(54) Zespół przęsła zależnego, w szczególności do mechanizmu
wycieraczek samochodowych, oraz mechanizm wycieraczek samo‑
chodowych zawierający taki zespół
B1 (11) 230336
(41) 2017 02 13
(51) B61D 3/20 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B61D 9/06 (2006.01)
(21) 413340
(22) 2015 07 30
(72) STUDZIŃSKI DIONIZY, Świdnica (PL); SZMIDT TOMASZ,
Świdnica (PL); BUKSALEWICZ MATEUSZ, Świdnica (PL);
KAKOWCZYK WIESŁAW, Świdnica (PL)
(73) WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica (PL)
(54) Wagon do przewozu materiałów sypkich
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B1 (11) 230291
(41) 2014 08 04
(51) B61L 1/06 (2006.01)
B61L 1/16 (2006.01)
(21) 402578
(22) 2013 01 28
(72) GRABOWSKI EUGENIUSZ, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO‑PRODUKCYJNE EMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób detekcji pojazdów szynowych
B1 (11) 230427
(41) 2016 03 29
(51) B62D 55/084 (2006.01)
B62D 55/104 (2006.01)
B62D 55/24 (2006.01)
(21) 409527
(22) 2014 09 17
(72) ZEMBROWSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); RAKOWICZ
ALEKSANDER, Poznań (PL); WEYMANN SYLWESTER, Poznań (PL);
DUBOWSKI ADAM, Poznań (PL); ŁOPATKA MARIAN JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznań (PL)
(54) Zespół napędu gąsienicowego pojazdu, zwłaszcza dla po‑
jazdu poruszającego się po terenach wodno‑błotnych parków
narodowych
B1 (11) 230353
(41) 2018 03 26
(51) B64C 31/036 (2006.01)
B64C 31/028 (2006.01)
B64C 19/00 (2006.01)
(21) 418734
(22) 2016 09 16
(72) MAIK TOMASZ, Grodzisko Dolne (PL)
(73) MAIK TOMASZ TRIGGER COMPOSITES, Grodzisko Dolne (PL)
(54) Układ sterowania dla automatycznie sterowanych statków po‑
wietrznych
B1 (11) 230364
(41) 2018 01 29
(51) B64C 37/02 (2006.01)
B64F 3/00 (2006.01)
(21) 418005
(22) 2016 07 18
(72) HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW, Wolbrom (PL)
(73) HABRYŃ ANDRZEJ STANISŁAW, Wolbrom (PL)
(54) Sposób przemieszczania bezpilotowych stacji bazowych bez‑
pilotowych statków powietrznych na uwięzi
B1 (11) 230348
(41) 2018 02 26
(51) B64D 5/00 (2006.01)
B64D 1/00 (2006.01)
(21) 418396
(22) 2016 08 19
(72) ŁOWCZYCKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL); KONARSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); DOMAŃSKA ANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przechwytywania małych obiektów latających
B1 (11) 230264
(41) 2017 12 04
(51) B64D 47/00 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
(21) 417329
(22) 2016 05 25
(72) KALWARA MACIEJ, Rzeszów (PL); KUCABA‑PIĘTAL ANNA,
Rzeszów (PL); ŚWIĘCH ŁUKASZ, Wojnice (PL); KOPECKI TOMASZ,
Rzeszów (PL); BAKUNOWICZ JERZY, Krasne (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zasobnik na aparaturę pomiarową
B1 (11) 230403
(41) 2015 05 25
(51) B65B 11/04 (2006.01)
(21) 406035
(22) 2013 11 14
(72) ZDEB KRZYSZTOF, Kielce (PL)
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(73) CAOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opoczno (PL)
(54) Sposób kompletowania towarów na palecie transportowej
B1 (11) 230439
(41) 2016 11 07
(51) B65D 65/46 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
A47G 19/03 (2006.01)
(21) 412125
(22) 2015 04 28
(72) BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL); LISIECKI SŁAWOMIR,
Mierzyn (PL); MIZIELIŃSKA MAŁGORZATA, Szczecin (PL);
CHODZYŃSKA IGA, Szczecin (PL); JOTKO MAREK, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania ekologicznych i biodegradowal‑
nych kształtek opakowań lub naczyń jednorazowego użytku oraz
sposób wytwarzania tych opakowań lub naczyń
B1 (11) 230229
(41) 2017 02 13
(51) B65D 81/32 (2006.01)
B05B 11/00 (2006.01)
(21) 413473
(22) 2015 08 06
(72) GRYNICKI JACEK, Bytom (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Pojemnik na środki chemiczne z kartridżem dozującym środki
płynne oraz kartridż dozujący środki płynne
B1 (11) 230344
(41) 2017 12 04
(51) B65D 88/10 (2006.01)
(21) 417303
(22) 2016 05 25
(72) MAĆKOWIAK RAFAŁ, Poniec (PL)
(73) CUBATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pogorzela (PL)
(54) Pojemnik do przechowywania materiałów luzem
B1 (11) 230207
(41) 2017 10 09
(51) B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)
(21) 416753
(22) 2016 04 05
(72) KOWALSKI MAREK, Frycowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKOPOL MARZANNA
KOWALSKA MAREK KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz (PL)
(54) Kształtownik przekładkowy oraz mata przekładkowa, zwłaszcza
do drewna
B1 (11) 230283
(41) 2018 02 26
(51) B65G 15/00 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
(21) 422512
(22) 2017 08 09
(72) GŁADYSIEWICZ LECH, Wrocław (PL); KRÓL ROBERT,
Wrocław (PL); KASZUBA DAMIAN, Legnica (PL); KISIELEWSKI
WALDEMAR, Ligota Wołczyńska (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania oporów toczenia krążników
B1 (11) 230263
(41) 2017 12 04
(51) B65G 35/00 (2006.01)
(21) 417301
(22) 2016 05 24
(72) FRANEK KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) TECCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno (PL)
(54) Zespół do transportu taktującego wewnątrz maszynowego do
automatyzacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza w maszynach
pakujących
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B1 (11) 230474
(41) 2017 06 19
(51) B66C 1/16 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
(21) 415354
(22) 2015 12 17
(72) BADOWSKI MIROSŁAW, Ząbki (PL)
(73) BADOWSKI DAMIR SPÓŁKA JAWNA, Ząbki (PL)
(54) Zespół transportowego kontenera mieszkano‑użytkowego
B1 (11) 230276
(41) 2018 01 15
(51) B66C 13/46 (2006.01)
G01C 9/00 (2006.01)
(21) 418463
(22) 2016 08 25
(72) AUGUSTYN MARCIN, Kraków (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO‑PRODUKCYJNE
ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Układ kontroli przechyłu żurawi wieżowych
B1 (11) 230374
(41) 2017 05 08
(51) B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 414648
(22) 2015 11 02
(72) DĄBROWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); DRZYMAŁA ANNA,
Warszawa (PL); GRZYB JOANNA, Kraków (PL); WORCH REMIGIUSZ,
Otwock (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania heterodimeru kropek kwantowych
B1 (11) 230375
(41) 2017 05 08
(51) B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 414649
(22) 2015 11 02
(72) DĄBROWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); DRZYMAŁA ANNA,
Warszawa (PL); GRZYB JOANNA, Kraków (PL); WORCH REMIGIUSZ,
Otwock (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania heterodimeru kropek kwantowych
B1 (11) 230293
(41) 2014 11 24
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(21) 407146
(22) 2014 02 12
(72) BAŃSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL); PODHORODECKI ARTUR,
Wrocław (PL); MISIEWICZ JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania koloidalnych nanokryształów fluorkowych
zawierających jony ziem rzadkich
B1 (11) 230413
(41) 2014 06 09
(51) C01B 21/06 (2006.01)
C01B 21/00 (2006.01)
H01F 1/01 (2006.01)
(21) 401797
(22) 2012 11 28
(72) MOSZYŃSKI DARIUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny azotków kobaltu i molibdenu
o kontrolowanym składzie fazowym
B1 (11) 230449
(41) 2017 01 02
(51) C01B 33/113 (2006.01)
(21) 412892
(22) 2015 06 29
(72) GARBACIK ALBIN, Kraków (PL); ADAMSKI GRZEGORZ,
Kraków (PL); BARAN TOMASZ, Bydlin (PL); SZELĄG HENRYK,
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Kraków (PL); PICHNIARCZYK PAWEŁ, Bibice (PL); RONDUDA
ANDRZEJ, Kraków (PL); GRZĄBEL TOMASZ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób utylizacji wysokokrzemionkowych odpadów przemy‑
słowych w technologii wytwarzania krystobalitu
B1 (11) 230215
(41) 2016 03 29
(51) C01F 11/18 (2006.01)
C09C 1/02 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 409581
(22) 2014 09 24
(72) GIERYCZ PAWEŁ, Warszawa (PL); WSZELAK‑RYLIK
MAŁGORZATA, Warszawa (PL); PIOTROWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia
warstwą α‑cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego
zastosowanie
B1 (11) 230331
(41) 2016 06 06
(51) C01G 43/025 (2006.01)
(21) 410288
(22) 2014 11 27
(72) BRYKAŁA MARCIN, Warszawa (PL); ROGOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); ŁADA WIESŁAWA, Warszawa (PL); DEPTUŁA
ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania tlenkowych prekursorów paliw miesza‑
nych typu MOX, w postaci proszków o ziarnach sferycznych
B1 (11) 230416
(41) 2015 11 23
(51) C01G 49/08 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 13/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
H01G 11/46 (2013.01)
(21) 408234
(22) 2014 05 19
(72) LENDZION‑BIELUŃ ZOFIA, Kościno (PL); NARKIEWICZ
URSZULA, Szczecin (PL); PACHLA ANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanokrystalicznego tlenku żelaza z wy‑
korzystaniem metody solwotermalnej
B1 (11) 230435
(41) 2016 10 10
(51) C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/56 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C08F 8/26 (2006.01)
C08F 114/06 (2006.01)
(21) 411843
(22) 2015 03 31
(72) WITT KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); RADZYMIŃSKA‑LENARCIK
ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL); EITNER KRYSTIAN, Bogdanowo (PL);
URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób usuwania metali ciężkich z roztworów amoniakalnych
B1 (11) 230287
(41) 2013 11 12
(51) C02F 1/461 (2006.01)
(21) 399124
(22) 2012 05 09
(72) PIĄTKIEWICZ WOJCIECH RADOGOSZ, Warszawa (PL); SZWAST
MACIEJ MAREK, Warszawa (PL); ROGUSKI MAREK BOGDAN,
Krypy (PL); WOŁYNKO TOMASZ, Węgrów (PL)
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(73) POLYMEM LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób uzdatniania wody, zwłaszcza do szczelinowania
B1 (11) 230398
(41) 2015 03 16
(51) C04B 26/14 (2006.01)
C04B 26/02 (2006.01)
(21) 405237
(22) 2013 09 03
(72) LICHOŁAI LECH, Rzeszów (PL); DĘBSKA BERNARDETA,
Łańcut (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Zaprawa epoksydowa dla budownictwa i sposób jej wytwa‑
rzania
B1 (11) 230289
(41) 2014 03 31
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 41/70 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
(21) 400883
(22) 2012 09 24
(72) SOCHACZEWSKI TOMASZ, Skaryszew (PL)
(73) TENEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów betonowo
‑granitowych
o zwiększonej chropowatości i zmniejszonej ścieralności oraz wyrób
betonowo‑granitowy wytwarzany tym sposobem
B1 (11) 230290
(41) 2014 03 31
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 41/70 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
(21) 400884
(22) 2012 09 24
(72) GAJDA PAWEŁ, Radom (PL)
(73) JADAR RA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania lekkiego pustaka wygłuszeniowego
z wykorzystaniem produktu odpadowego w postaci uzdatnionej
mieszanki popiołowo‑żużlowej i lekki pustak wygłuszeniowy
B1 (11) 230228
(41) 2017 01 30
(51) C04B 28/26 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
(21) 413257
(22) 2015 07 24
(72) WZOREK ZBIGNIEW, Kraków (PL); RADOMSKI PIOTR,
Kraków (PL); NOWAK ANNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów ze szlamów odpadowych
zawierających fluorokrzemian sodu
B1 (11) 230464
(41) 2017 05 08
(51) C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
(21) 414592
(22) 2015 10 28
(72) DĘBSKI WACŁAW, Sarny Wielkie (PL)
(73) DĘBSKI WACŁAW, Sarny Wielkie (PL)
(54) Sposób ekologicznej utylizacji odpadów komunalnych
B1 (11) 230242
(51) C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)

(41) 2016 04 25
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(21) 409813
(22) 2014 10 16
(72) BARTUSZ SZYMON, Opole (PL); BARTUSZ JOACHIM,
Opole (PL); GAWDZIK ANDRZEJ, Suchy Bór (PL); KNOSALA
RYSZARD, Żelazna (PL); SAŁADZIAK MARIAN, Opole (PL);
WÓJCIKOWSKI ALEKSANDER, Opole (PL); MATUSCHOK JOSEF,
Heford (DE); WAŻNY KRZYSZTOF, Kędzierzyn‑Koźle (PL); MAMALA
JAROSŁAW, Opole (PL)
(73) UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Mobilny kompostownik modułowy
B1 (11) 230418
(41) 2017 05 22
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 5/00 (2006.01)
(21) 414835
(22) 2015 11 18
(72) LUBKOWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); SMOROWSKA
ALEKSANDRA, Police (PL); GRZMIL BARBARA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Matrycowy mineralny nawóz wieloskładnikowy o wydłużonym
działaniu oraz sposób wytwarzania matrycowego mineralnego na‑
wozu wieloskładnikowego o wydłużonym działaniu
B1 (11) 230459
(41) 2017 03 27
(51) C07B 35/08 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
(21) 414005
(22) 2015 09 15
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MARCOL BEATA,
Gaszowice (PL); PENKALA MATEUSZ, Pszczyna (PL); FILAPEK
MICHAŁ, Czechowice‑Dziedzice (PL); BENKE GRZEGORZ,
Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL);
PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); ROGALSKI SZYMON,
Murowana Goślina (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); UNIWERSYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania niskowrzących eterów i sulfidów
1‑propenylowych lub bis(1‑propenylowych)
B1 (11) 230380
(41) 2017 12 18
(51) C07B 41/12 (2006.01)
C07C 69/73 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
(21) 417498
(22) 2016 06 09
(72) KRZEMIŃSKI MAREK, Toruń (PL); SZYDŁOWSKA‑CZERNIAK
ALEKSANDRA BARBARA, Toruń (PL); RABIEJ DOBROCHNA,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) (2E)-3-(4‑Hydroksy‑3,5‑dimetoksyfenylo)prop‑2-enian oktylu
i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 230224
(41) 2017 01 02
(51) C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
(21) 412926
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
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(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania biaryli
B1 (11) 230225
(41) 2017 01 02
(51) C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/54 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
(21) 412927
(22) 2015 06 28
(72) PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL); OSTROWSKA SYLWIA,
Szczawin Kościelny (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); MATUSSEK MAREK,
Katowice (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); URBANIAK
WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2‑diaryloacetylenów
B1 (11) 230185
(41) 2017 11 20
(51) C07C 37/055 (2006.01)
C07C 41/30 (2006.01)
C07C 43/23 (2006.01)
(21) 417223
(22) 2016 05 16
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); SZCZECIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); KRZYSZTOFIK MATEUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny (E)-4
‑bromo
‑3’,4’,5’trimetoksystilbenu i (Z)-4 ‑bromo‑3’,4’,5’-trimetoksystilbenu
B1 (11) 230377
(41) 2017 08 16
(51) C07C 51/363 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
(21) 416027
(22) 2016 02 04
(72) BAŃKOWSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(73) PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(54) Sposób przemysłowej produkcji kwasu monochlorooctowego
B1 (11) 230378
(41) 2017 08 16
(51) C07C 51/363 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
B01J 23/40 (2006.01)
(21) 416028
(22) 2016 02 04
(72) BAŃKOWSKI BARTOSZ, Wrocław (PL)
(73) PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL)
(54) Sposób produkcji wysokiej czystości kwasu monochlorooctowego
B1 (11) 230424
(41) 2018 03 26
(51) C07C 57/03 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C07C 51/00 (2006.01)
(21) 418655
(22) 2016 09 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD,
Wrocław (PL); ŚWITALSKA MARTA, Trzebnica (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Kwas 3,7,11,15‑tetrametylo‑3-winyloheksadekanowy oraz sposób
otrzymywania kwasu 3,7,11,15‑tetrametylo‑3-winyloheksadekanowego
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B1 (11) 230257
(41) 2017 09 25
(51) C07C 67/03 (2006.01)
C07C 69/34 (2006.01)
(21) 416554
(22) 2016 03 21
(72) LANGER EWA, Orzesze (PL); LENARTOWICZ‑KLIK MARTA,
Gliwice (PL); BORTEL KRZYSZTOF, Mikołów (PL); SOSNOWSKA
MAŁGORZATA, Gliwice (PL); WYKA KORNELIA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób modyfikacji estrów kwasów tłuszczowych i gliceryny
B1 (11) 230279
(41) 2018 01 03
(51) C07C 69/608 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 419802
(22) 2016 12 14
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); KOZIOŁ AGATA,
Wrocław (PL); FRĄTCZAK JAKUB, Pruszków (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) [(1R,4R,6S)-3‑Etenylo‑ 4,7,7‑trimetylobicyklo[4.1.0]hept‑3-ylo]
octan etylu i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230184
(41) 2017 09 11
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
(21) 416324
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KĘDZIA ILONA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL);
BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania halogenków alkilobetainianu metylu
B1 (11) 230252
(41) 2017 09 11
(51) C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
(21) 416325
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KĘDZIA ILONA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL);
BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania czwartorzędowych bromków alkilo[2(2‑hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowych
B1 (11) 230266
(41) 2018 01 03
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
(21) 417754
(22) 2016 06 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); FRYDER MARTA,
Czacz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sole poli(5‑amino‑2-hydroksy‑N,N‑dimetylo‑5-(metyloamino)
pentan‑1-amoniowe oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 230267
(41) 2018 01 03
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
(21) 417755
(22) 2016 06 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); FRYDER MARTA,
Czacz (PL); BARANIAK MAREK, Poznań (PL)
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Siarczany i wodorosiarczany poli(5‑amino‑2-hydroksy‑N,N
‑ dimetylo‑5-(metyloamino)pentan‑1-amoniowe oraz sposób ich
otrzymywania
B1 (11) 230475
(41) 2017 08 28
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 416162
(22) 2016 02 17
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KULIGOWSKI JAN, Wielka Nieszawka (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe zawierające kation N‑benzylo‑2-(2
‑hydroksyetoksy)-N, N‑dimetyloamoniowym, sposób ich otrzymy‑
wania oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 230183
(41) 2017 09 11
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
(21) 416321
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KĘDZIA ILONA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2‑hydroksyetoksy)
etylo]dimetyloamoniowym i anionem 4‑nitrobenzoesanowym oraz
sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki zmiękczające
B1 (11) 230265
(41) 2017 12 18
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
C07C 311/48 (2006.01)
(21) 417533
(22) 2016 06 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); BÉGUIN FRANÇOIS,
Poznań (PL); GÓRSKA BARBARA, Świebodzin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem (2‑bromoetylo)trimetyloamonio‑
wym, (3‑bromopropylo)trimetyloamoniowym oraz (2‑bromoetylo)
dietyloamoniowym oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 230208
(41) 2015 08 31
(51) C07C 237/06 (2006.01)
C07C 237/52 (2006.01)
(21) 407283
(22) 2014 02 21
(72) STECKO SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania lakosamidu i jego analogów
B1 (11) 230338
(41) 2017 04 10
(51) C07C 279/00 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
A01N 47/44 (2006.01)
C08K 5/31 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 414190
(22) 2015 09 28
(72) WYRĘBSKA ŁUCJA, Zgierz (PL); SZUSTER LUCJAN, Łódź (PL);
WOŹNIAK BOGUSŁAW, Łódź (PL); KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW,
Toruń (PL)
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania substancji bioaktywnej i jej zastosowanie
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B1 (11) 230305
(41) 2014 09 01
(51) C07D 235/10 (2006.01)
C07D 235/24 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
H01M 6/14 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
(21) 402842
(22) 2013 02 20
(72) NIEDZICKI LESZEK, Warszawa (PL); BUKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); SZCZECIŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL);
WIECZOREK WŁADYSŁAW, Mysiadło (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sole do elektrolitów do ogniw galwanicznych, zwłaszcza litowo
‑jonowych oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 230422
(41) 2016 05 23
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 414341
(22) 2015 10 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Piotrków Trybunalski (PL); NIEZGODA
NATALIA, Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1‑ Geranoilo‑2-palmitoilo‑sn‑glicero‑3-fosfocholina oraz sposób
jej otrzymywania
B1 (11) 230423
(41) 2018 03 26
(51) C07F 9/10 (2006.01)
(21) 418652
(22) 2016 09 12
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1’,2’-Di-[3,7‑ dimetylo‑3-winylookta‑ 6-enylo]-sn‑ glicero‑3’fosfocholina oraz sposób otrzymywania 1’,2’-di-[3,7‑dimetylo‑3winylookta‑ 6-enylo]-sn‑glicero‑3’-fosfocholiny
B1 (11) 230431
(41) 2015 09 14
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(21) 410348
(22) 2014 12 04
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); DMOWSKA MARZENA,
Wrocław (PL); SKOCZYLAS ALICJA, Nysa (PL); HENDRYS ANDRZEJ,
Trzcinica (PL); KABUS ALEKSANDRA, Ożarowice (PL); GĘBALA
KATARZYNA, Rzepin (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasów alkiloiminobis(metylofosfinowych)
B1 (11) 230327
(41) 2015 03 16
(51) C07F 13/00 (2006.01)
C08G 79/00 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01M 10/00 (2006.01)
H01M 8/00 (2006.01)
(21) 405228
(22) 2013 09 02
(72) MATOGA DARIUSZ, Siepraw (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Nowe warstwowe polimery koordynacyjne manganu typu MOF,
sposób ich wytwarzania, modyfikacji i zastosowanie
B1 (11) 230302
(41) 2013 09 02
(51) C07F 15/00 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 398247
(22) 2012 02 27
(72) SKOWERSKI KRZYSZTOF, Jabłonowo Pomorskie (PL);
GUŁAJSKI ŁUKASZ, Wrocław (PL); BIENIEK MICHAŁ, Wrocław (PL);
WIERZBICKA CELINA, Niemil (PL); SZCZEPANIAK BOGUSŁAW
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GRZEGORZ, Warszawa (PL); CZARNOCKI STEFAN JERZY,
Szańków (PL)
(73) APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Katalizatory metatezy zawierające grupy oniowe
B1 (11) 230465
(41) 2017 05 22
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 414762
(22) 2015 11 12
(72) ŁAKOMSKA IWONA, Toruń (PL); HOFFMAN KAMIL, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Nowe cyklobutano‑1,1‑dikarboksylowe kompleksy platyny(II)
z 5,7‑dipodstawionymi‑1,2,4‑triazolo[1,5‑a]pirymidynami i sposób
ich wytwarzania
B1 (11) 230436
(41) 2016 10 10
(51) C08F 8/26 (2006.01)
C08F 114/06 (2006.01)
(21) 411845
(22) 2015 03 31
(72) WITT KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); RADZYMIŃSKA‑LENARCIK
ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL); EITNER KRYSTIAN, Bogdanowo (PL);
URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Nowy polimer z grupami diketonowymi oraz sposób jego otrzy‑
mywania
B1 (11) 230294
(41) 2015 11 09
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/5435 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
(21) 408051
(22) 2014 04 28
(72) PIELICHOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); HEBDA EDYTA,
Kraków (PL); MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR, Bochnia (PL);
PIELICHOWSKI JAN, Kraków (PL); JANCIA MAŁGORZATA, Kozy (PL);
OZIMEK JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania spienionego hybrydowego nanokom‑
pozytu poliuretanowego
B1 (11) 230383
(41) 2017 10 09
(51) C08G 18/18 (2006.01)
C08J 9/12 (2006.01)
C08K 5/16 (2006.01)
(21) 416665
(22) 2016 03 29
(72) SZCZEPKOWSKI LEONARD, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT
ADAM, Bydgoszcz (PL); PRZEKURAT SYLWIA, Bydgoszcz (PL);
AUGUŚCIK MONIKA, Żabia Wola (PL); RYSZKOWSKA JOANNA
LUDMIŁA, Konstancin‑Jeziorna (PL); ZIELENIEWSKA MILENA,
Warszawa (PL)
(73) PRZEKURAT ADAM FAMPUR, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania integralnej pianki poliuretanowej
B1 (11) 230404
(41) 2015 06 08
(51) C08G 18/76 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
(21) 406212
(22) 2013 11 25
(72) PULIT JOLANTA, Alwernia (PL); BANACH MARCIN,
Pałecznica (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
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(54) Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej zawierającej nano‑
cząstki metali
B1 (11) 230205
(41) 2017 01 02
(51) C08G 59/40 (2006.01)
C08L 63/02 (2006.01)
(21) 412831
(22) 2015 06 24
(72) PILAWKA RYSZARD, Szczecin (PL); MĄKA HONORATA,
Świdwin (PL); SPYCHAJ TADEUSZ, Szczecin (PL); ZENKER MAREK,
Szczecin (PL); DZIEDZIC PIOTR, Police (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania utwardzacza utajonego, kompozycja
żywicy epoksydowej oraz materiał kompozytowy
B1 (11) 230303
(41) 2013 10 14
(51) C08G 63/06 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/64 (2006.01)
C08G 63/66 (2006.01)
C08G 63/685 (2006.01)
C08G 69/44 (2006.01)
C08G 64/18 (2006.01)
C08G 64/38 (2006.01)
(21) 398687
(22) 2012 04 02
(72) DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ,
Katowice (PL); SMOLA ANNA, Bytom (PL); PASTUSIAK
MAŁGORZATA, Zabrze (PL); SOBOTA MICHAŁ, Częstochowa (PL);
JAWORSKA JOANNA, Ruda Śląska (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób wytwarzania bioresorbowalnych i biokompatybilnych
elastomerów termoplastycznych, wykazujących pamięć kształtu, do
zastosowań biomedycznych
B1 (11) 230261
(41) 2017 11 20
(51) C08G 63/48 (2006.01)
C08G 63/183 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08L 67/08 (2006.01)
(21) 417240
(22) 2016 05 19
(72) EL FRAY MIROSŁAWA, Dobra (PL); STANISZEWSKI ZYGMUNT,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Segmentowy elastomer termoplastyczny zawierający nano‑
składnik
B1 (11) 230251
(41) 2017 07 31
(51) C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/81 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/90 (2006.01)
(21) 416232
(22) 2016 02 23
(72) BARTMAN MARCIN, Bystrzyca Kłodzka (PL); BŁACHOWICZ
PAULINA, Kietrz (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn
‑Koźle (PL); GRYMEL ALEKSANDER, Kruszów (PL); JANECKI
KRZYSZTOF, Kędzierzyn‑Koźle (PL); JANIK LECH, Kędzierzyn
‑Koźle (PL); KRUEGER ANDRZEJ, Kędzierzyn‑Koźle (PL); MATYJA
STANISŁAW, Kędzierzyn‑Koźle (PL); RDESIŃSKA‑ĆWIK TERESA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); STRZYŻ DANIEL, Naczysławka (PL);
SUTOR EUGENIUSZ, Kędzierzyn‑Koźle (PL); TKACZ BOGUSŁAW,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); ZOWADE ANNA, Kędzierzyn‑Koźle (PL)
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(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn‑Koźle (PL); GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn‑Koźle (PL); BIURO
PROJEKTOWO‑KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn‑Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania niskocząsteczkowych poliestrów
B1 (11) 230456
(41) 2017 01 16
(51) C08G 71/04 (2006.01)
(21) 413118
(22) 2015 07 14
(72) WŁOCH MARCIN, Gdańsk (PL); DATTA JANUSZ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyure‑
tanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano‑epoksydów
B1 (11) 230304
(41) 2014 02 03
(51) C08G 77/08 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
(21) 400178
(22) 2012 07 30
(72) FORTUNIAK WITOLD, Łódź (PL); CHOJNOWSKI JULIAN,
Łódź (PL); SŁOMKOWSKI STANISŁAW, Łódź (PL); POSPIECH PIOTR,
Łódź (PL); MIZERSKA URSZULA, Łódź (PL); KURJATA JAN, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania usieciowanych mikrosfer polisiloksano‑
wych
B1 (11) 230234
(41) 2017 04 24
(51) C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
(21) 414451
(22) 2015 10 21
(72) ABRAMOWICZ AGNIESZKA, Warszawa (PL); JEZIÓRSKA
REGINA, Warszawa (PL); LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL);
WIERZBICKA EWA, Warszawa (PL); KRZYŻEWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); OBŁÓJ‑MUZAJ MARIA, Warszawa (PL); KOLASA
JANUSZ, Warszawa (PL); DZIERŻAWSKI JACEK, Warszawa (PL);
ŻUBROWSKA MAGDALENA, Łyse (PL); SZADKOWSKA AGNIESZKA,
Warszawa (PL); JACZEWSKA TERESA, Warszawa (PL); KUMOSIŃSKI
MARCIN, Warszawa (PL); SPASÓWKA EWA, Warszawa (PL);
KOMORNICKI ROBERT, Wołomin (PL); STUDZIŃSKI MACIEJ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikatora palności do poli(chlorku
winylu) i kompozyty poli(chlorku winylu) o zmodyfikowanej palności
B1 (11) 230373
(41) 2017 05 08
(51) C08K 5/07 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29K 67/00 (2006.01)
B29K 309/08 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
(21) 414485
(22) 2015 10 26
(72) WIECZOREK PIOTR, Łódź (PL); MORDAKA PIOTR, Wolbórz (PL)
(73) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania zlewozmywaków z materiału kompozy‑
towego o właściwościach fluorescencyjnych

Nr 10/2018

B1 (11) 230241
(41) 2016 10 10
(51) C08L 9/06 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/013 (2018.01)
(21) 411817
(22) 2015 03 30
(72) IMIELA MATEUSZ, Łódź (PL); ANYSZKA RAFAŁ,
Łódź (PL); BIELIŃSKI DARIUSZ M., Zgierz (PL); PĘDZICH ZBIGNIEW,
Kraków (PL); ZARZECKA‑NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mieszanka na elastyczny kompozyt ceramizujący
B1 (11) 230450
(41) 2016 08 16
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/04 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
(21) 411244
(22) 2015 02 11
(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PISZCZEK
KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA,
Mała Cerkwica (PL); LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL);
TOMASZEWSKA JOLANTA, Bydgoszcz (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO
‑PRZYRODNICZY IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozyt polimerowo‑mineralny oraz sposób jego wytwarza‑
nia
B1 (11) 230451
(41) 2016 08 16
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/04 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
(21) 411245
(22) 2015 02 11
(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PISZCZEK
KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA,
Mała Cerkwica (PL); LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL);
TOMASZEWSKA JOLANTA, Bydgoszcz (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO
‑PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Kompozyt polimerowo‑mineralny oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230214
(41) 2015 12 21
(51) C08L 67/04 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/014 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(21) 408315
(22) 2014 06 16
(72) CZERNIECKA ANNA, Krościenko Wyżne (PL); PYDA MAREK,
Poznań (PL); ZARZYKA IWONA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Nanokompozyt polimerowy i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230340
(51) C08L 67/06 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/5317 (2006.01)

(41) 2017 06 05
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C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(21) 414950
(22) 2015 11 25
(72) ZATORSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); SAŁASIŃSKA
KAMILA MARIA, Piaseczno (PL); CELIŃSKI MACIEJ ADRIAN,
Skarżysko‑Kamienna (PL); MACIEJEWSKI TADEUSZ KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych
o zmniejszonej palności i dymotwórczości
B1 (11) 230343
(41) 2017 10 23
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C04B 24/28 (2006.01)
(21) 416897
(22) 2016 04 19
(72) KALBARCZYK PAWEŁ, Stare Faszczyce (PL); MOTRENKO
MACIEJ, Warszawa (PL); POLKOWSKA‑MOTRENKO HALINA,
Łąki (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt poliuretanowy, zwłaszcza w postaci kształtek do za‑
stosowań w hydrobudownictwie do budowy wałów przeciwpowo‑
dziowych i/lub umocnień nabrzeży oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230372
(41) 2017 05 08
(51) C08L 83/07 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29K 67/00 (2006.01)
B29K 309/08 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
(21) 414484
(22) 2015 10 26
(72) WIECZOREK PIOTR, Łódź (PL); MORDAKA PIOTR, Wolbórz (PL)
(73) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania zlewozmywaków z materiału kompozy‑
towego
B1 (11) 230213
(41) 2015 02 16
(51) C09K 11/77 (2006.01)
(21) 408279
(22) 2014 05 21
(72) SOJKA BARTŁOMIEJ, Cieszyn (PL); PODHORODECKI ARTUR,
Wrocław (PL); BAŃSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL); MISIEWICZ JAN,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób modyfikacji nieorganicznych nanokryształów fluorko‑
wych domieszkowanych jonami ziem rzadkich
B1 (11) 230216
(41) 2016 03 29
(51) C09K 17/52 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
(21) 409587
(22) 2014 09 25
(72) DOBRZAŃSKI KRZYSZTOF ADAM, Poznań (PL); PRZYBYŁ
JACEK JAN, Kórnik (PL)
(73) TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania mat zwłaszcza do stabilizacji gruntu
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B1 (11) 230220
(41) 2016 08 16
(51) C10B 21/10 (2006.01)
(21) 411166
(22) 2015 02 04
(72) HUMMER WIKTOR, Zabrze (PL); OLSIŃSKI MARCIN, Ruda
Śląska (PL); PRACZKA ERYK, Bytom (PL)
(73) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Urządzenie do regulacji ilości podawanego powietrza do ka‑
nałów grzewczych baterii koksowniczej
B1 (11) 230410
(41) 2013 07 22
(51) C10J 3/48 (2006.01)
C10J 3/72 (2006.01)
C10J 3/84 (2006.01)
(21) 397847
(22) 2012 01 19
(72) RZEPNIEWSKI KAROL, Warszawa (PL); GOLEC SŁAWOMIR
JÓZEF, Warszawa (PL); JIMENEZ‑HUYKE ALLYSON JOY, Houston
(US); ZIOMBRA ANNA RENATA, Warszawa (PL)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Układ zawierający zespół pierścienia natryskowego
B1 (11) 230368
(41) 2016 06 20
(51) C10L 9/00 (2006.01)
(21) 410602
(22) 2014 12 18
(72) OZDOBA SYLWIA, Chorzów (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL); KUZMIN ALEKSANDER, Nowokuźnick (RU);
KALINA ANDREY, Moskwa (RU)
(73) OZDOBA SYLWIA, Chorzów (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL); KUZMIN ALEKSANDER, Nowokuźnick (RU);
KALINA ANDREY, Moskwa (RU)
(54) Sposób i urządzenie do przeróbki węgli metodą suchą
B1 (11) 230221
(41) 2016 11 07
(51) C10M 129/10 (2006.01)
C10M 135/36 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
(21) 412171
(22) 2015 04 28
(72) ROGOŚ ELŻBIETA, Radom (PL); URBAŃSKI ANDRZEJ,
Radom (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Radom (PL)
(54) System eksploatacji chłodziw
B1 (11) 230440
(41) 2016 02 29
(51) C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 3/26 (2006.01)
C11D 3/43 (2006.01)
C11D 3/50 (2006.01)
(21) 412216
(22) 2015 05 04
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płyn do mycia twardych powierzchni pomieszczeń i sprzętu
kuchennego
B1 (11) 230442
(41) 2016 04 25
(51) C11D 1/94 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 3/37 (2006.01)
(21) 412774
(22) 2015 06 19
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płyn do mycia naczyń
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B1 (11) 230463
(41) 2017 05 08
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/835 (2006.01)
(21) 414527
(22) 2015 10 26
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); OGORZAŁEK MARTA,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Ochronny płyn do płukania tkanin

B1 (11) 230446
(41) 2016 11 21
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 412364
(22) 2015 05 18
(72) MIROŃCZUK ALEKSANDRA MARIA, Wrocław (PL);
DOBROWOLSKI ADAM JAN, Wrocław (PL); RYMOWICZ WALDEMAR,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania erytrytolu

B1 (11) 230441
(41) 2016 02 29
(51) C11D 7/44 (2006.01)
C09G 1/04 (2006.01)
(21) 412350
(22) 2015 05 15
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Środek do mycia i pielęgnacji twardych powierzchni mebli

B1 (11) 230407
(41) 2015 11 23
(51) C12P 7/62 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
(21) 408223
(22) 2014 05 16
(72) MARCIOCHA DOROTA, Ruda Śląska (PL); GNIDA ANNA,
Katowice (PL); SURMACZ‑GÓRSKA JOANNA, Gliwice (PL);
PODEDWORNA JOLANTA, Warszawa (PL); ŻUBROWSKA‑SUDÓŁ
MONIKA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób termicznej hydrolizy związków wielocząsteczkowych

B1 (11) 230443
(41) 2016 04 25
(51) C11D 7/52 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/12 (2006.01)
(21) 412775
(22) 2015 06 19
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Płyn do czyszczenia szklistych twardych powierzchni
B1 (11) 230458
(41) 2017 03 13
(51) C12M 1/00 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
(21) 413858
(22) 2015 09 07
(72) SOBKIEWICZ SŁAWOMIR, Brzeziny (PL); KORDYL GRZEGORZ,
Nowy Bedoń (PL)
(73) SALVE MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzeziny (PL)
(54) Urządzenie do hodowli komórkowej
B1 (11) 230308
(41) 2016 06 20
(51) C12M 1/02 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
(21) 410655
(22) 2014 12 19
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW, Olsztyn (PL); ZIELIŃSKI
MARCIN, Olsztyn (PL); DĘBOWSKI MARCIN, Olsztyn (PL);
KRZEMIENIEWSKA KAROLINA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Reaktor zmienno‑termiczny glonowy
B1 (11) 230316
(41) 2016 11 07
(51) C12P 3/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
(21) 412209
(22) 2015 05 04
(72) TROKOWICZ DANUTA, Gdańsk (PL)
(73) POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO
‑TECHNICZNYCH NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
W GDAŃSKU, Gdańsk (PL)
(54) Sposób biochemiczny otrzymywania metali ziem rzadkich
z fosfogipsów

B1 (11) 230445
(41) 2016 11 21
(51) C12Q 1/6893 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
(21) 412309
(22) 2015 05 12
(72) ROŻEJ‑BIELICKA WIOLETTA, Książenice (PL); MASNY
ALEKSANDER, Warszawa (PL); GOŁĄB ELŻBIETA, Kanie (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
‑PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykrywania i/lub identyfikacji pierwotniaków z rodzaju
Babesia, starter do zastosowania w tym sposobie i jego zastosowa‑
nie oraz zestaw do stosowania w sposobach diagnostyki zarażenia
i nosicielstwa babeszjozy
B1 (11) 230419
(41) 2017 12 18
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
C07H 21/04 (2006.01)
(21) 417583
(22) 2016 06 15
(72) MOLIK KATARZYNA, Szczecin (PL); PAWŁOWSKA EDYTA,
Szczecin (PL); MILCZARSKI PAWEŁ, Przecław (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania moleku‑
larnego obecności genu karłowatości dw8 w roślinach żyta i sposób
wykrywania molekularnego obecności genu karłowatości dw8 w ro‑
ślinach żyta
B1 (11) 230233
(41) 2017 04 24
(51) C21C 1/08 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
B22D 27/00 (2006.01)
(21) 414413
(22) 2015 10 19
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL); ŻYREK ADAM, Jasło (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokojakościowego
w formie piaskowej z pionową płaszczyzną podziału oraz układ
wlewowy do realizacji tego sposobu
B1 (11) 230306
(51) C22B 3/26 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)

(41) 2016 05 09

Nr 10/2018
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C01G 21/00 (2006.01)
C07D 213/72 (2006.01)
(21) 409947
(22) 2014 10 27
(72) WIESZCZYCKA KAROLINA, Poznań (PL); WOJCIECHOWSKA
ALEKSANDRA, Konin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób selektywnego odzysku jonów ołowiu lub cynku z roz‑
tworów wodnych wieloskładnikowych
B1 (11) 230186
(41) 2017 11 20
(51) C22B 7/00 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
B01J 38/00 (2006.01)
(21) 417336
(22) 2016 05 31
(72) BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL);
SZŁAPA AGATA, Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL);
MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); CISZEWSKI MATEUSZ,
Katowice (PL); MALARZ JOANNA, Bielsko-Biała (PL); MACHELSKA
GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN KRYSTYNA, Gliwice (PL); ŻAK
PATRYCJA, Poznań (PL); PIETRASZUK CEZARY, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH,
Gliwice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób odzysku palladu z przepracowanych katalizatorów
B1 (11) 230286
(41) 2018 04 23
(51) C22B 19/34 (2006.01)
C22B 19/38 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
(62) 412561
(21) 424631
(22) 2015 06 01
(72) CZEKAJ JERZY, Olkusz (PL); KALECIŃSKA LIDIA, Olkusz (PL);
GALICKI JAN, Bukowno (PL); JAKUBOWSKI JACEK, Sławków (PL);
OCHAB KRZYSZTOF, Bukowno (PL); BIGAJ KRZYSZTOF, Olkusz
‑Sieniczno (PL); KOŚCIUK JACEK, Olkusz (PL)
(73) ZAKŁADY GÓRNICZO‑HUTNICZE BOLESŁAW SPÓŁKA
AKCYJNA, Bukowno (PL)
(54) Sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych,
w szczególności pyłów stalowniczych z elektrostalowni (EAFD)
B1 (11) 230469
(41) 2016 07 18
(51) C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
(21) 415094
(22) 2015 12 07
(72) CWOLEK BEATA, Gliwice (PL); BOLIBRZUCH BARBARA,
Gliwice (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ, Gliwice (PL); MALARA SZYMON,
Gliwice (PL); KOSTRZEWA JUSTYNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiałów odniesienia dla spoiw bez‑
ołowiowych na bazie cyny
B1 (11) 230444
(41) 2016 11 07
(51) C22C 38/02 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/46 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
(21) 412132
(22) 2015 04 27
(72) KILARSKI JERZY, Gliwice (PL); STUDNICKI ANDRZEJ,
Zabrze (PL); SZAJNAR JAN, Ruda Śląska (PL); KONDRACKI MARCIN,
Dąbrowa Górnicza (PL); SUCHOŃ JACEK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Staliwo chromowo‑niklowo‑molibdenowe odporne na korozję
i ścieranie
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B1 (11) 230447
(41) 2016 12 19
(51) C23C 8/24 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
(21) 412637
(22) 2015 06 09
(72) CHMIELEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); PIETRZAK
KATARZYNA, Warszawa (PL); BARLAK MAREK, Sochaczew (PL);
STROJNY‑NĘDZA AGATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL); NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH,
Otwock (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy azotku tytanu, zwłaszcza na
podłożach metalicznych
B1 (11) 230299
(41) 2016 02 15
(51) C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/58 (2006.01)
(21) 409113
(22) 2014 08 06
(72) TACIKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); WIERZCHOŃ TADEUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób zwiększania odporności korozyjnej powierzchniowych
warstw azotku tytanu na stopach magnezu
B1 (11) 230438
(41) 2016 10 24
(51) C23C 14/38 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
(21) 412039
(22) 2015 04 17
(72) BETIUK MAREK, Warszawa (PL); MICHALSKI JERZY,
Warszawa (PL); TACIKOWSKI JAN, Warszawa (PL); WACH PIOTR,
Częstochowa (PL); BURDYŃSKI KRYSPIN, Warszawa (PL); ŁATAŚ
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); FRĄCZEK TADEUSZ, Częstochowa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób jonowego azotowania lub węgloazotowania po‑
wierzchni przedmiotów metalowych
B1 (11) 230311
(41) 2016 10 10
(51) C23C 28/02 (2006.01)
C23C 10/06 (2006.01)
C25D 3/50 (2006.01)
(21) 411786
(22) 2015 03 27
(72) FILIP RYSZARD, Rzeszów (PL); GÓRAL MAREK,
Dąbrowa Górnicza (PL); PYTEL MACIEJ, Tarnobrzeg (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Modyfikowana dyfuzyjna warstwa aluminidkowa
B1 (11) 230209
(41) 2015 01 05
(51) C30B 29/46 (2006.01)
C30B 29/48 (2006.01)
C30B 33/04 (2006.01)
(21) 404566
(22) 2013 07 04
(72) SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL); OLSZYNA
ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOSTECKI MAREK, Błonie (PL); RUDNICKI
JACEK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania dwuwymiarowych nanocząstek
B1 (11) 230426
(51) D01B 1/00 (2006.01)
D01B 9/00 (2006.01)
D01C 1/00 (2006.01)
D21C 1/00 (2006.01)
D21C 3/00 (2006.01)
D21C 9/00 (2006.01)
(21) 408962

(41) 2016 02 01

(22) 2014 07 23
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(72) KAZIMIERCZAK JANUSZ, Łódź (PL); KOPANIA EWA,
Głowno (PL); BLODA ARKADIUSZ, Łódź (PL); KRZYŻANOWSKA
GRAŻYNA, Łódź (PL); KLUSKA ANNA, Łódź (PL); WIETECHA
JUSTYNA, Łódź (PL); CIECHAŃSKA DANUTA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanowłókien celulozowych z łodyg roślin
jednorocznych
B1 (11) 230434
(41) 2016 09 26
(51) D01D 5/08 (2006.01)
D01D 5/088 (2006.01)
(21) 411744
(22) 2015 03 25
(72) MIK TOMASZ, Pabianice (PL); WRZEŚNIEWSKA‑TOSIK KRYSTYNA,
Pabianice (PL); SULAK KONRAD, Konstantynów Łódzki (PL);
DĘBIEC DARIUSZ, Łódź (PL); ZIEMIŃSKA MIROSŁAWA, Łódź (PL);
PAŁCZYŃSKA MICHALINA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH,
Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej włókniny
B1 (11) 230239
(41) 2015 04 13
(51) D01H 5/42 (2006.01)
D01G 9/16 (2006.01)
(21) 405560
(22) 2013 10 07
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości
taśmy przędzalniczej
B1 (11) 230432
(41) 2016 06 20
(51) D06H 3/00 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
(21) 410702
(22) 2014 12 20
(72) BŁOGOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL); POGORZELSKI
IRENEUSZ, Warszawa (PL); ROGUSKI JACEK, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO,
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k/ Otwocka (PL)
(54) Układ stabilizacji temperatury i wilgotności do badania mate‑
riałów tekstylnych
B1 (11) 230433
(41) 2016 06 20
(51) D06H 3/00 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
(21) 410703
(22) 2014 12 20
(72) BŁOGOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL); POGORZELSKI
IRENEUSZ, Warszawa (PL); ROGUSKI JACEK, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO,
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów k/ Otwocka (PL)
(54) Płyta termiczna stabilizująco‑nawilżająca
B1 (11) 230381
(41) 2018 02 26
(51) D07B 1/10 (2006.01)
D07B 5/00 (2006.01)
B66B 7/06 (2006.01)
(21) 418431
(22) 2016 08 22
(72) DUDEK PIOTR, Włocławek (PL)
(73) DUDEK PIOTR, Włocławek (PL)
(54) Lina okrągła stalowo‑gumowa, okrągłosplotkowa, jedno lub
wielowarstwowa, współzwita lub przeciwzwita
B1 (11) 230312
(51) D21D 1/22 (2006.01)

(41) 2016 10 10

Nr 10/2018

(21) 411859
(22) 2015 04 03
(72) BIEL‑TYRALSKA ALICJA, Rzgów (PL); TYRALSKI TOMASZ,
Rzgów (PL); SZCZUR BENIAMIN, Cieszyn (PL)
(73) PE BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Młyn wielofunkcyjny do obróbki papierniczej masy włóknistej,
zwłaszcza masy makulaturowej
B1 (11) 230307
(41) 2016 06 06
(51) D21D 5/02 (2006.01)
(21) 410382
(22) 2014 12 04
(72) BIEL‑TYRALSKA ALICJA, Kalino (PL); TYRALSKI TOMASZ,
Kalino (PL)
(73) PE BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Sortownik z sitem stożkowym do papierniczej masy włóknistej
B1 (11) 230227
(41) 2017 01 30
(51) D21H 19/00 (2006.01)
D21H 25/04 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 9/00 (2006.01)
(21) 413231
(22) 2015 07 23
(72) MACIEJEWSKI ZBIGNIEW, Bydgoszcz (PL)
(73) PAPIERY POWLEKANE PASACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(54) Sposób wytwarzania papierów antyadhezyjnych z zastosowa‑
niem modyfikowanych nanonapełniaczami kompozycji silikono‑
wych o mniejszej wchłanialności w strukturę papieru i zwiększonej
elastyczności usieciowanych powłok
B1 (11) 230477
(41) 2017 07 03
(51) E01D 2/04 (2006.01)
(21) 415696
(22) 2015 12 31
(72) CHRÓŚCIELEWSKI JACEK, Gdańsk (PL); MIŚKIEWICZ MIKOŁAJ,
Gdynia (PL); WILDE KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PYRZOWSKI ŁUKASZ,
Gdańsk (PL); RUCKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); WITKOWSKI
WOJCIECH, Gdynia (PL); DASZKIEWICZ KAROL, Gdynia (PL);
SOBCZYK BARTOSZ, Gdańsk (PL); OKRASZEWSKA ROMANIKA,
Gdańsk (PL); MARIAK ALEKSANDRA, Dąbrowa Człuchowska (PL);
LACHOWICZ JACEK, Osielsko (PL); MERONK BŁAŻEJ,
Gdańsk (PL); BURZYŃSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL); FERENC
TOMASZ, Gdańsk (PL); KĘDRA RAFAŁ, Kołczygłowy (PL);
SABIK AGNIESZKA, Gdańsk (PL); ZIMA BEATA, Dzierzgoń (PL);
KLASZTORNY MARIAN, Warszawa (PL); ROMANOWSKI ROMAN,
Toruń (PL); ROMANOWSKI RADOSŁAW, Toruń (PL); PIERWOŁA
‑ GÓRSKI IRENEUSZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabowiec (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednoelementowej kładki kompozytowej
B1 (11) 230428
(41) 2016 04 25
(51) E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
(21) 409823
(22) 2014 10 17
(72) GABRYŚ DOROTA, Kozy (PL); DEMSKI PIOTR, Kozy (PL)
(73) DEMSKI PIOTR WATS, Kozy (PL)
(54) Przenośna zapora przeciwpowodziowa
B1 (11) 230393
(51) E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)

(41) 2013 06 10

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

F16B 13/06 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
(21) 399948
(22) 2012 07 13
(72) KOELNER RADOSŁAW ZYGMUNT, Wrocław (PL)
(73) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zespół mocujący izolację do muru
B1 (11) 230248
(41) 2017 05 08
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E06B 3/32 (2006.01)
E05D 15/38 (2006.01)
(21) 414578
(22) 2015 10 28
(72) DZIURZYŃSKI TOMASZ, Krynica‑Zdrój (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy z unoszonym skrzydłem, zwłaszcza z funkcją
oddymiającą
B1 (11) 230401
(41) 2015 04 27
(51) E04F 10/08 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
(21) 405630
(22) 2013 10 14
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); DRATWA DOMINIK, Kraków (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi
B1 (11) 230471
(41) 2017 06 19
(51) E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
(21) 415258
(22) 2015 12 11
(72) KOZŁOWSKI ZBIGNIEW JAN, Suwałki (PL); GALAS ADAM,
Suwałki (PL)
(73) SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(54) Zaczep i system do montażu elementów podłogowych
B1 (11) 230461
(41) 2017 04 24
(51) E04G 21/18 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
G01C 9/00 (2006.01)
(21) 414390
(22) 2015 10 16
(72) SŁOWIK EMILIAN, Wrocław (PL)
(73) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinkowice (PL)
(54) Obudowa libelli oraz sposób osadzenia obudowy libelli w pro‑
filu poziomnicy
B1 (11) 230259
(41) 2017 10 09
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 416640
(22) 2016 03 25
(72) WEŁESZCZUK JAN, Brzeg (PL); WEŁESZCZUK MARCIN,
Brzeg (PL); DEMSKI MARCIN, Brzeg (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Zestaw profili okna do płaskich dachów
B1 (11) 230351
(41) 2018 03 26
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 418670
(22) 2016 09 12
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe, zwłaszcza do drzwi, bram i bram garażowych
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B1 (11) 230212
(41) 2015 08 31
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 407318
(22) 2014 02 25
(72) RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL); DACKA PAWEŁ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Okno połaciowe
B1 (11) 230402
(41) 2015 04 27
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
(21) 405767
(22) 2013 10 25
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Konarzyce (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Sposób wytwarzania szyb zespolonych i szyba zespolona
B1 (11) 230323
(41) 2018 01 29
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 418007
(22) 2016 07 18
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Skrzynka rolety nadstawnej do ram okiennych oraz drzwiowych
B1 (11) 230244
(41) 2017 03 13
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 416001
(22) 2016 02 01
(72) KUREK JÓZEF, Zamieście (PL)
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE, Zamieście (PL)
(54) Zespół napędowy rolety w kasecie, zwłaszcza rolety z taśmą
tekstylną
B1 (11) 230226
(41) 2016 05 09
(51) E21C 39/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
(21) 409990
(22) 2014 10 30
(72) ISAKOW ZBIGNIEW, Katowice (PL); JUZWA JACEK,
Sosnowiec (PL); PIWOWARSKI WIESŁAW, Kraków (PL); DZIK
GRAŻYNA, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Sposób i system do oceny wystąpienia zagrożenia wstrząsami
wysokoenergetycznymi generowanymi eksploatacją podziemną
B1 (11) 230201
(41) 2017 04 24
(51) E21F 17/107 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
(21) 414473
(22) 2015 10 23
(72) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(73) ŚLOSORZ WANDA, Mysłowice (PL); ŚLOSORZ PIOTR,
Mysłowice (PL); ŚLOSORZ ADRIAN, Mysłowice (PL)
(54) Izolacyjna przegroda kanału oraz sposób wykonania takiej
przegrody
B1 (11) 230210
(41) 2015 06 08
(51) F02B 37/00 (2006.01)
F02B 37/007 (2006.01)
(21) 406349
(22) 2013 12 03
(72) DANILECKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sterowania podziałem obciążenia pomiędzy turbosprę‑
żarki o stałej geometrii pracujące w układzie równoległym i układ
sterowania podziałem obciążenia pomiędzy turbosprężarki o stałej
geometrii pracujące w układzie równoległym
B1 (11) 230211
(41) 2015 06 08
(51) F02C 6/16 (2006.01)
F02C 7/08 (2006.01)
(21) 406367
(22) 2013 12 04
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(73) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); PIWOWARSKI MARIAN,
Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT, Gdynia (PL); WŁODARSKI
WOJCIECH, Gdańsk (PL)
(54) Sposób magazynowania energii sprężonego powietrza, zwłasz‑
cza do współpracy z siecią energetyczną
B1 (11) 230358
(41) 2018 04 09
(51) F02M 47/00 (2006.01)
F02M 51/00 (2006.01)
(21) 418960
(22) 2016 09 30
(72) KARPIUK WOJCIECH, Poznań (PL); SMOLEC RAFAŁ,
Lipie Góry (PL); BOR MATEUSZ, Stęszew (PL); BOROWCZYK
TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wzmacniacz ciśnienia paliwa do zasilania silnika
B1 (11) 230359
(41) 2018 04 09
(51) F02M 59/02 (2006.01)
(21) 418962
(22) 2016 09 30
(72) KARPIUK WOJCIECH, Poznań (PL); SMOLEC RAFAŁ,
Lipie Góry (PL); BOR MATEUSZ, Stęszew (PL); BOROWCZYK
TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Pompa wysokociśnieniowa do zasilania silnika
B1 (11) 230301
(41) 2012 06 04
(51) F03G 3/00 (2006.01)
(21) 393067
(22) 2010 11 29
(72) KAMIŃSKI RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) KAMIŃSKI RYSZARD STOLARSTWO, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie obrotowe
B1 (11) 230448
(41) 2016 12 19
(51) F04B 43/12 (2006.01)
F04B 45/08 (2006.01)
F04B 43/00 (2006.01)
F04B 45/00 (2006.01)
(21) 412748
(22) 2015 06 16
(72) KRÓL PAWEŁ, Gaj (PL); PETKO MACIEJ, Kraków (PL); KARPIEL
GRZEGORZ, Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Dozująca pompa perystaltyczna oraz sposób działania dozu‑
jącej pompy perystaltycznej
B1 (11) 230384
(41) 2017 12 04
(51) F15B 11/08 (2006.01)
(21) 417289
(22) 2016 05 23
(72) BRODOWICZ EUGENIUSZ SZYMON, Magdalenka (PL); GRZYB
DOMINIK, Jedlnia‑Letnisko (PL)
(73) BRODOWICZ EUGENIUSZ SZYMON ESBRO, Magdalenka (PL)
(54) Sposób sterowania napędem hydraulicznym z zaworem
dławiąco‑proporcjonalnym

Nr 10/2018

B1 (11) 230332
(41) 2015 11 09
(51) F16B 13/06 (2006.01)
F16B 21/02 (2006.01)
(21) 408038
(22) 2014 04 28
(72) KARDELA KRZYSZTOF, Wysoka (PL)
(73) SYSTEMY SET‑FIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brzeziny (PL)
(54) Zestaw regulowanego łącznika odległości z wielowymiarowym
kołkiem rozporowym oraz sposób montażu zestawu
B1 (11) 230480
(41) 2017 07 31
(51) F16B 25/00 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
(21) 415872
(22) 2016 01 20
(72) SOBIESKI KLAUDIUSZ, Płock (PL)
(73) SOBIESKI KLAUDIUSZ, Płock (PL)
(54) Wkręt samonawiercający o ujemnym kącie pochylenia gwintu
B1 (11) 230254
(41) 2017 09 11
(51) F16H 1/16 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
(21) 416462
(22) 2016 03 10
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR,
Szczytniki (PL); WOJTKO KAMIL, Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
B1 (11) 230255
(41) 2017 09 11
(51) F16H 1/16 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
(21) 416463
(22) 2016 03 10
(72) FRĄCKOWIAK PIOTR, Jarocin (PL); CZAJKA PIOTR,
Szczytniki (PL); WOJTKO KAMIL, Stare Bojanowo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Stół obrotowy
B1 (11) 230272
(41) 2018 01 29
(51) F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
(21) 418119
(22) 2016 07 27
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL); BOŻEK ESTERA, Oświęcim (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Połączenie rurowe
B1 (11) 230193
(41) 2018 04 09
(51) F16L 13/14 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
B23K 9/00 (2006.01)
(21) 418931
(22) 2016 09 30
(72) POLAK ELŻBIETA, Katowice (PL); REJDYCH LESZEK,
Trzebinia (PL); URODA JAN, Wilczkowice (PL); CIUPKA MACIEJ,
Chorzów (PL)
(73) ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH GÓRREM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Ruda Śląska (PL)
(54) Sposób łączenia rur wewnętrznie powlekanych powłoką z two‑
rzywa, zwłaszcza z polietylenu
B1 (11) 230277
(51) F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
F16L 9/22 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)

(41) 2018 01 03
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(21) 418524
(22) 2016 09 01
(72) SZWARC MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) NUCAIR TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(54) Segmentowa rama montażowa i sposób jej wykonania
B1 (11) 230268
(41) 2017 12 18
(51) F16L 59/14 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
(21) 417556
(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) 230411
(41) 2012 12 03
(51) F16T 1/38 (2006.01)
F16P 1/00 (2006.01)
F22D 11/06 (2006.01)
F17C 7/00 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
(21) 399241
(22) 2012 05 18
(30) 13/113,013
2011 05 20
US
(72) CHEN LIEN‑YAN, Houston (US); STOREY JAMES MICHAEL,
Houston (US); GAUTHIER ROBERT HENRI, Houston (US)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Urządzenie spustowe do układów do gazyfikacji
B1 (11) 230271
(41) 2018 01 29
(51) F17D 1/04 (2006.01)
F16L 21/04 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)
(21) 418111
(22) 2016 07 27
(72) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(73) GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paczkowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania stalowego przyłącza gazowego
B1 (11) 230197
(41) 2018 05 21
(51) F17D 1/04 (2006.01)
F17D 3/12 (2006.01)
F17D 5/06 (2006.01)
(21) 419501
(22) 2016 11 17
(72) OSIADACZ ANDRZEJ JANUSZ, Warszawa (PL); CHACZYKOWSKI
MACIEJ, Pruszków (PL); KWESTARZ MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
ISOLI NICCOLO, Warszawa (PL)
(73) FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób redukcji ciśnienia paliw gazowych
B1 (11) 230297
(41) 2016 02 01
(51) F23D 1/00 (2006.01)
(21) 408939
(22) 2014 07 21
(72) GRUCZA GINTER, Gliwice (PL); CIESIELSKI JACEK,
Gliwice (PL); KŁOSOWSKI MAREK, Gliwice (PL); PIKUŁA
WŁADYSŁAW, Katowice (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wprowadzania mieszanki pyłowej i powietrza w palniku
pyłowym strumieniowym do komory kotła energetycznego i palnik
pyłowy strumieniowy
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B1 (11) 230437
(41) 2016 10 10
(51) F23G 7/00 (2006.01)
(21) 411902
(22) 2015 04 07
(72) DAŃKO JÓZEF, Kraków (PL); HOLTZER MARIUSZ, Kraków (PL);
DAŃKO RAFAŁ, Kraków (PL); HODANA MICHAŁ, Kraków (PL);
ŁUKASIK JERZY, Kraków (PL); SZCZYRBAK ZBIGNIEW, Brody (PL);
PIETRZAK KRZYSZTOF, Inowrocław (PL); MAZUR MIROSŁAW,
Rybnik (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji pyłów organicz‑
nych pochodzących z procesu mechanicznej regeneracji mas od‑
lewniczych
B1 (11) 230367
(41) 2013 11 25
(51) F23G 7/10 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 403356
(22) 2013 03 29
(72) CIEŚLAK MARIAN, Oława (PL); CIEŚLAK JANUSZ,
Godzikowice (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54) Sposób spalania słomy w kotle i kocioł wodny opalany słomą
B1 (11) 230361
(41) 2018 05 07
(51) F23H 11/10 (2006.01)
F23H 13/00 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
F27B 21/02 (2006.01)
(21) 419237
(22) 2016 10 24
(72) SZEWCZYK DARIUSZ, Luboń (PL); PASIEWICZ ANDRZEJ,
Mościenica (PL)
(73) ICS INDUSTRIAL COMBUSTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób uszczelnienia rusztu mechanicznego
B1 (11) 230223
(41) 2017 01 02
(51) F23R 3/28 (2006.01)
F23N 3/08 (2006.01)
G06T 7/90 (2017.01)
(21) 412853
(22) 2015 06 24
(72) BIAŁY PAWEŁ, Szczecin (PL); OKARMA KRZYSZTOF,
Szczecin (PL)
(73) BITERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Sposób monitorowania zawartości tlenu w komorze spalania
B1 (11) 230354
(41) 2018 03 26
(51) F24C 7/08 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
(21) 418786
(22) 2016 09 22
(72) ZIARKO ANDRZEJ, Mielec (PL); ZIARKO KRZYSZTOF,
Mielec (PL); ZIARKO BOGUSŁAW, Murnau (DE)
(73) RETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mielec (PL)
(54) Uchwyt czujnika temperatury, zwłaszcza wkłuwanego dla pie‑
ców gastronomicznych
B1 (11) 230298
(41) 2016 02 01
(51) F24H 1/22 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
(21) 408941
(22) 2014 07 22
(72) DZIUBEŁA MARIUSZ, Ruda Strawczyńska (PL); PAWLAK
ŁUKASZ, Gołuchów (PL)
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(54) Komora dopalania kotła węglowego oraz kocioł węglowy cen‑
tralnego ogrzewania z taką komorą
B1 (11) 230470
(41) 2009 07 20
(51) F26B 17/18 (2006.01)
(21) 384278
(22) 2008 01 17
(72) AUGUSTYNIAK KAZIMIERZ, Ostrołęka (PL)
(73) AUGUSTYNIAK KAZIMIERZ, Ostrołęka (PL)
(54) Kolumna suszarnicza zbóż
B1 (11) 230466
(41) 2017 05 22
(51) F27B 14/00 (2006.01)
F27B 3/04 (2006.01)
(21) 414802
(22) 2015 11 16
(72) DOMAGAŁA JANUSZ, Konin (PL)
(73) FRONTAL ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin (PL)
(54) Piec do topienia aluminium
B1 (11) 230350
(41) 2018 03 12
(51) F41H 5/08 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
(21) 418597
(22) 2016 09 07
(72) WITCZAK ELŻBIETA, Łódź (PL); REDLICH GRAŻYNA,
Łódź (PL); CZERWIŃSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); PIETRZAK KAROL,
Legionowo (PL); SIARKIEWICZ ARTUR, Warszawa (PL); SZALKOWSKI
MIROSŁAW, Katowice (PL); LASECKI KRZYSZTOF, Łódź (PL);
KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR, Pabianice (PL); MARCIŃCZAK
MARIUSZ, Oleśnica (PL); ROJ TADEUSZ, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, Warszawa (PL)
(54) Tarcza ochronna
B1 (11) 230390
(41) 2017 07 17
(51) G01G 19/18 (2006.01)
B66C 13/16 (2006.01)
A01G 23/08 (2006.01)
(21) 419608
(22) 2016 11 26
(72) SZCZYBURA HENRYK, Piechowice (PL)
(73) SZCZYBURA HENRYK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH WAL‑HEN,
Piechowice (PL)
(54) Sposób i układ do ustalania wagi ładowanego drewna przy
użyciu maszyny do ścinania drzew i ładowania ściętego drewna
B1 (11) 230282
(41) 2017 11 20
(51) G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/08 (2006.01)
(62) 412556
(21) 422475
(22) 2015 06 01
(72) MICHNIKOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL); DESKA ADAM, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ pomiarowy do wyznaczania zużycia ciepła w lokalach
budynków wielolokalowych
B1 (11) 230285
(41) 2018 05 21
(51) G01M 3/00 (2006.01)
G01M 3/28 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
(21) 423326
(22) 2017 10 31
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania szczelności rozdzielaczy wody
B1 (11) 230195
(51) G01N 1/20 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
G01N 30/20 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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(21) 419441
(22) 2016 11 14
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycz‑
nej igły ekstrakcyjnej
B1 (11) 230376
(41) 2017 06 05
(51) G01N 7/02 (2006.01)
G01N 7/04 (2006.01)
G01N 7/16 (2006.01)
(21) 415087
(22) 2015 12 03
(72) FALKOWICZ SŁAWOMIR, Kraków (PL); CICHA‑SZOT RENATA,
Kraków (PL); MAJKRZAK MARCIN, Sękowa (PL); LEGINOWICZ
ANNA, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Sposób pomiaru rozpuszczalności gazu, zwłaszcza ditlenku
węgla w agresywnych chemicznie roztworach krzemianu sodu
B1 (11) 230198
(41) 2018 01 03
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
(21) 420259
(22) 2017 01 20
(72) CIĘSZCZYK SŁAWOMIR, Chodel (PL); KISAŁA PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego
B1 (11) 230325
(41) 2015 01 19
(51) G01N 21/45 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
(21) 404714
(22) 2013 07 16
(72) JĘDRZEJEWSKA‑SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL);
GNYBA MARCIN, Borkowo (PL); WRÓBEL MACIEJ, Malbork (PL);
KARPIENKO KATARZYNA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Zestaw do pomiaru współczynnika załamania oraz charakte‑
rystyki dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy
B1 (11) 230326
(41) 2015 01 19
(51) G01N 21/45 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
(21) 404715
(22) 2013 07 16
(72) JĘDRZEJEWSKA‑SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki
dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy
B1 (11) 230408
(41) 2015 12 07
(51) G01N 25/20 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
(21) 408433
(22) 2014 06 03
(72) CZERNIECKA ANNA, Krościenko Wyżne (PL); PYDA MAREK,
Poznań (PL); ZARZYKA IWONA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób
pomiaru
ciepła
właściwego
poli(N
‑izopropyloakryloamidu)
B1 (11) 230392
(41) 2013 04 15
(51) G01N 30/06 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
(21) 396626
(22) 2011 10 13
(72) WĘSIERSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) WESSLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
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(54) Sposób przygotowania i oznaczania indeksu oleju mineralnego
oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
B1 (11) 230420
(41) 2016 01 18
(51) G01N 33/00 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 408875
(22) 2014 07 16
(72) ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL); CZECH
ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); RAGAŃSKA PAULINA,
Granowo (PL); BAJWOLUK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do oceny adhezji i kohezji powłok utwardzonych
promieniowaniem UV lub lampą LED fotoreaktywnych lakierów do
paznokci
B1 (11) 230273
(41) 2018 03 12
(51) G01N 33/20 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
B23P 11/00 (2006.01)
B23K 11/16 (2006.01)
B23K 28/02 (2014.01)
(21) 418639
(22) 2016 09 09
(72) LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); RĘKAS ARTUR, Kraków (PL);
LIBURA WOJCIECH, Kraków (PL); ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL);
LATOS TOMASZ, Deszno (PL); JURCZAK HENRYK, Piła (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie
do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali
lub stopów
B1 (11) 230479
(41) 2017 07 31
(51) G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/58 (2006.01)
(21) 415868
(22) 2016 01 20
(72) WIŚNIEWSKI JERZY, Wrocław (PL); FLESZAR MARIUSZ,
Wrocław (PL); GAMIAN ANDRZEJ, Wrocław (PL); PIECHOWICZ
JOANNA, Kamienna Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób jednoczesnej analizy ilościowej związków niskoczą‑
steczkowych szlaku syntezy tlenku azotu w osoczu, surowicy, tkan‑
kach stałych oraz roztworach wodnych
B1 (11) 230328
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409746
(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) 230329
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409798
(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) 230330
(41) 2016 04 25
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 409799
(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) 230218
(41) 2016 05 09
(51) G01V 1/22 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21B 47/12 (2012.01)
(21) 409987
(22) 2014 10 30
(72) ISAKOW ZBIGNIEW, Katowice (PL); DWORAK MAREK,
Katowice (PL); GOŁĄBEK ADAM, Czeladź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ do pomiaru względnych zmian koncentracji
naprężeń przed frontem ściany wydobywczej
B1 (11) 230219
(41) 2016 05 09
(51) G01V 1/22 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21B 47/12 (2012.01)
(21) 409989
(22) 2014 10 30
(72) ISAKOW ZBIGNIEW, Katowice (PL); SIERADZKI PRZEMYSŁAW,
Sosnowiec (PL); PILECKI ZENON, Kraków (PL); SICIŃSKI KAZIMIERZ,
Katowice (PL); CZARNY RAFAŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ do analizy struktury geologicznej i względnych
zmian naprężeń w warstwach usytuowanych nad wyrobiskami gór‑
niczymi kopalni głębinowej
B1 (11) 230412
(41) 2012 07 30
(51) G02B 6/44 (2006.01)
F16G 13/16 (2006.01)
E21F 17/06 (2006.01)
(21) 397900
(22) 2012 01 25
(30) 13/013,627
2011 01 25
US
(72) NIEDERRITER EDWARD F., Fryburg (US); FRANKLIN SHAWN W.,
Emlenton (US); HAUGHEY JAMES E., Butler (US)
(73) Joy MM Delaware, Inc., Wilmington (US)
(54) Zespół ogniwa prowadnika dla zespołu prowadnika kablowego
w maszynie górniczej, zespół prowadnika kablowego do maszyny
górniczej oraz system górniczy z zespołem prowadnika kablowego
B1 (11) 230262
(41) 2017 11 20
(51) G03B 21/00 (2006.01)
H04N 5/74 (2006.01)
(21) 417241
(22) 2016 05 17
(72) CHABKO KRZYSZTOF, Warszawa (PL); GRACKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); SKORUPSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); PAWŁOWSKI
MAREK, Warszawa (PL); SZYMAŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do korekcji wielkoformatowych obrazów
wysokiej rozdzielczości
B1 (11) 230192
(41) 2018 04 09
(51) G03B 27/32 (2006.01)
G03B 27/52 (2006.01)
(21) 418907
(22) 2016 09 28
(72) LIPIK JACEK, Sąspów (PL); LIPIK ALEKSANDRA, Chorzów (PL)
(73) LIPIK JACEK GAMA, Sąspów (PL)
(54) Skaner zwłaszcza do starodruków oraz sposób skanowania
B1 (11) 230189
(51) G05D 16/06 (2006.01)
G05D 16/08 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)
(21) 417635

(41) 2018 01 03

(22) 2016 06 20
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(72) CZAPLEJEWICZ WOJCIECH, Białystok (PL)
(73) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Mieszalnik fazy ciekłej i gazowej propanu‑butanu do reduktora
ciśnienia gazu
B1 (11) 230357
(41) 2018 04 09
(51) G05F 1/00 (2006.01)
H05B 39/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
(21) 418940
(22) 2016 09 29
(72) KASZEWSKI ARKADIUSZ, Warszawa (PL); RUMNIAK PIOTR,
Watraszew (PL); MICHALCZUK MAREK, Pruszków (PL)
(73) S.A.M. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL); CZERNEK KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(54) Układ do wyrównywania napięć na kondensatorach prostow‑
nika aktywnego
B1 (11) 230341
(41) 2017 07 17
(51) G05F 1/33 (2006.01)
G05F 1/455 (2006.01)
H02M 7/539 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/68 (2006.01)
(21) 415754
(22) 2016 01 11
(72) KUNA‑BRONIOWSKI MAREK, Lublin (PL); MAKARSKI PIOTR,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Układ płynnej regulacji mocy mikrofal, zwłaszcza w mikrofalo‑
wych urządzeniach grzewczych z zasilaniem transformatorowym
B1 (11) 230397
(41) 2015 02 02
(51) G06K 9/46 (2006.01)
G06T 7/194 (2017.01)
(21) 404917
(22) 2013 07 30
(72) MITKA BARTOSZ, Kraków (PL); SZELEST IGOR, Przemyśl (PL);
SZELEST PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) TERRAMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(54) Sposób separacji obiektów z tła dla obrazów cyfrowych z wy‑
korzystaniem światła spolaryzowanego i stanowisko do separacji
obiektów z tła dla obrazów cyfrowych z wykorzystaniem światła
spolaryzowanego
B1 (11) 230324
(41) 2014 12 08
(51) G06Q 30/02 (2012.01)
G06F 17/40 (2006.01)
(21) 404211
(22) 2013 06 04
(72) JABŁONOWSKI JERZY, Kraków (PL)
(73) ADVANCED FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków (PL)
(54) Układ przetwarzania i optymalizacji plików wykorzystywanych
w przestrzeni 3D
B1 (11) 230430
(41) 2015 09 14
(51) H01B 13/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 12/08 (2006.01)
H01B 12/10 (2006.01)
(21) 410149
(22) 2014 11 14
(72) GŁUCHOWSKI WOJCIECH, Gliwice (PL); RDZAWSKI ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); SOBOTA JOANNA, Sosnowiec (PL); STOBRAWA
JERZY, Gliwice (PL); MARSZOWSKI KRZYSZTOF, Gliwice (PL);
ANDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ, Poznań (PL); KEMPIŃSKI WOJCIECH,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); INSTYTUT
FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań (PL)
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(54) Sposób wytwarzania drutów ze splotów kompozytowych
B1 (11) 230389
(41) 2018 04 23
(51) H01H 71/02 (2006.01)
(21) 419092
(22) 2016 10 12
(72) KOZŁOWSKI ADAM, Częstochowa (PL); JAKOWIENKO ANNA,
Zielona Góra (PL); STANIEC RADOSŁAW, Zielona Góra (PL);
JAKOWIENKO MAKSYM, Zielona Góra (PL)
(73) SMART SEALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Kisielin (PL)
(54) Przekaźnik pośredniczący stacji energetycznej
B1 (11) 230421
(41) 2015 11 09
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/316 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
(21) 408127
(22) 2014 05 06
(72) BORYSEWICZ MICHAŁ, Warszawa (PL); KAMIŃSKA ELIANA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób domieszkowania na typ n nanostrukturalnej warstwy
półprzewodnikowej ZnO
B1 (11) 230232
(41) 2017 04 10
(51) H02G 3/08 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 22/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 414325
(22) 2015 10 09
(72) RYBA PIOTR, Humniska (PL); LUDOWSKI PAWEŁ, Kraków (PL);
WĄSACZ JERZY, Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Elektryczna puszka instalacyjna
B1 (11) 230217
(41) 2016 04 11
(51) H02P 9/00 (2006.01)
H02P 9/10 (2006.01)
(21) 409790
(22) 2014 10 14
(72) LUDWINEK KRZYSZTOF, Kostomłoty Pierwsze (PL); LUDWINEK
PIOTR, Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób oraz układ sterowania prądem wzbudzenia generato‑
rów synchronicznych
B1 (11) 230452
(41) 2016 11 21
(51) H04B 1/38 (2015.01)
G06F 13/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
(21) 412303
(22) 2015 05 11
(72) KOSIOREK JACEK, Warszawa (PL)
(73) KOSIOREK JACEK KOMAX KOSIOREK, Warszawa (PL)
(54) Zespół urządzeń do przesyłania i odbioru sygnału telekomu‑
nikacyjnego
B1 (11) 230200
(41) 2018 02 26
(51) H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
(21) 422004
(22) 2017 06 26
(72) MALECHA KAROL, Wrocław (PL); SŁOBODZIAN PIOTR,
Mirków (PL); JASIŃSKA LAURA, Wrocław (PL); MACIOSZCZYK JAN,
Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Ceramiczny moduł mikroprzepływowy ze zintegrowaną mi‑
krofalową linią transmisyjną
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B1 (11) 230365
(41) 2018 03 26
(51) H05B 37/02 (2006.01)
H05B 33/08 (2006.01)
(21) 418687
(22) 2016 09 13
(72) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Układ oświetleniowy LED
B1 (11) 230280
(41) 2018 06 18
(51) H05K 13/04 (2006.01)
H01R 43/26 (2006.01)
(21) 419811
(22) 2016 12 14
(72) PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Przyrząd do montowania procesorów w gnieździe typu LGA

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01C 1/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01G 23/08 (2006.01)
A01J 7/02 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
A01M 13/00 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
A01N 43/58 (2006.01)
A01N 59/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 65/08 (2009.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 47/44 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/02 (2006.01)
A21D 6/00 (2006.01)
A23B 4/16 (2006.01)
A23B 7/144 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23C 19/09 (2006.01)
A23C 19/086 (2006.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/40 (2016.01)
A23L 3/3409 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 1/212 (2006.01)
A23L 3/015 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 13/50 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)

230322
230322*
230390*
230278
230342
230275
230406*
230203
230203*
230406
230335
230429*
230252*
230475*
230338*
230221*
230335*
230335*
230338*
230310
230310*
230310*
230406*
230243
230243*
230202
230202*
230222*
230222*
230222*
230406*
230318
230318*
230318*
230318*
230222
230454

A23L 13/70 (2016.01)
A23P 30/32 (2016.01)
A24C 5/28 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A24C 5/36 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A43B 17/10 (2006.01)
A45F 5/00 (2006.01)
A47B 17/02 (2006.01)
A47C 1/03 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47C 3/20 (2006.01)
A47C 1/00 (2006.01)
A47C 7/34 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
A47C 3/026 (2006.01)
A47C 23/00 (2006.01)
A47C 23/04 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A47F 3/00 (2006.01)
A47G 19/02 (2006.01)
A47G 19/03 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
A47J 19/02 (2006.01)
A47K 10/22 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
A61B 5/0205 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
A61B 5/0245 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)

230371
230202*
230292
230321
230370
230349*
230405
230349
230295
230250
230250*
230382
230382*
230249
230249*
230249*
230355
230355*
230334
230334*
230188
230439*
230260
230425*
230360
230345
230345*
230379
230379*
230373*
230372*
230356
230339
230339*
230339*
230339*
230274

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo‑
wiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61B 5/01 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A61F 13/494 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
A61K 31/4152 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 9/52 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61L 101/10 (2006.01)
A61L 27/50 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 31/10 (2006.01)
A61L 31/14 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62B 27/00 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62D 3/02 (2007.01)
A63B 21/00 (2006.01)
A63B 21/06 (2006.01)
A63B 21/002 (2006.01)
A63B 23/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 21/18 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/80 (2006.01)
B01D 53/68 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 21/20 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/72 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
B01F 3/04 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)

230274*
230288
230288*
230191
230320
230320*
230457
230363*
230363*
230472
230396
230396*
230396*
230337
230429*
230243*
230288*
230237
230237*
230238
230235
230235*
230235*
230236
230236*
230281
230281*
230206
230472*
230337*
230465*
230356*
230346
230346*
230346*
230347
230347*
230347*
230201*
230231*
230352
230352*
230194
230363
230363*
230429
230453
230460
230468
230468*
230391
230391*
230240
230394
230394*
230395
230395*
230319*
230327*
230327*
230195*
230453*
230362
230319
230189*
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B01J 21/04 (2006.01)
B01J 23/00 (2006.01)
B01J 23/887 (2006.01)
B01J 23/888 (2006.01)
B01J 35/02 (2006.01)
B01J 38/14 (2006.01)
B01J 29/90 (2006.01)
B01J 23/40 (2006.01)
B01J 20/22 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 38/00 (2006.01)
B02C 4/02 (2006.01)
B02C 13/16 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
B02C 19/10 (2006.01)
B04C 3/00 (2006.01)
B05B 17/00 (2006.01)
B05B 11/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
B08B 9/032 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B09B 1/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
B22D 11/115 (2006.01)
B22D 11/10 (2006.01)
B22D 11/04 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
B22D 18/00 (2006.01)
B22D 27/13 (2006.01)
B22D 27/00 (2006.01)
B22F 3/105 (2006.01)
B22F 7/00 (2006.01)
B22F 9/00 (2006.01)
B23B 51/04 (2006.01)
B23B 41/02 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
B23K 9/00 (2006.01)
B23K 11/16 (2006.01)
B23K 28/02 (2014.01)
B23P 15/02 (2006.01)
B23P 17/00 (2006.01)
B23P 11/00 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
B23Q 16/06 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
B23Q 7/02 (2006.01)
B24B 1/04 (2006.01)

2

230399
230399*
230399*
230399*
230399*
230455
230455*
230378*
230327*
230302*
230304*
230304*
230186*
230425
230467
230467*
230309
230460*
230362*
230229*
230284
230278*
230278*
230230*
230464*
230216*
230230
230231
230190
230190*
230313
230313*
230314
230314*
230317
230317*
230233*
230182
230182*
230182*
230256
230256*
230400
230233*
230204
230417
230417*
230333
230333*
230247
230246*
230193*
230273*
230273*
230366
230366*
230273*
230253
230253*
230253*
230254*
230254*
230255*
230255*
230246
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B24B 7/13 (2006.01)
B25B 13/48 (2006.01)
B26D 3/22 (2006.01)
B26F 1/04 (2006.01)
B27B 7/00 (2006.01)
B27C 5/00 (2006.01)
B27C 5/04 (2006.01)
B27K 3/02 (2006.01)
B27K 3/08 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B27M 1/00 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
B27N 7/00 (2006.01)
B27N 1/02 (2006.01)
B27N 3/00 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29B 17/00 (2006.01)
B29C 64/141 (2017.01)
B29C 33/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 49/00 (2006.01)
B29C 49/16 (2006.01)
B29C 49/18 (2006.01)
B29C 44/02 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
B29C 55/20 (2006.01)
B29C 43/00 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/22 (2006.01)
B29C 43/46 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 70/00 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
B29D 7/00 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B29D 30/06 (2006.01)
B29K 67/00 (2006.01)
B29K 309/08 (2006.01)
B29K 67/00 (2006.01)
B29K 309/08 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
B32B 15/01 (2006.01)
B32B 15/04 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
B32B 13/00 (2006.01)
B32B 7/10 (2006.01)
B32B 9/00 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01)

230246*
230411*
230260*
230190*
230478
230462
230462*
230269
230269*
230269*
230462*
230462*
230473
230478*
230478*
230478*
230289*
230290*
230237*
230238*
230235*
230236*
230204*
230270
230270*
230199
230196
230196*
230196*
230196*
230196*
230196*
230245*
230245*
230245*
230245*
230373*
230372*
230268*
230245
230245*
230315
230373*
230373*
230372*
230372*
230369
230369*
230369*
230369*
230414
230414*
230414*
230415
230415*
230415*
230476
230476*
230476*
230215*
230289*
230290*
230227*
230227*
230204*

B41M 1/40 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
B44D 7/00 (2006.01)
B60J 5/00 (2006.01)
B60K 17/10 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
B60M 7/00 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60P 3/28 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61D 19/02 (2006.01)
B61D 3/20 (2006.01)
B61D 9/06 (2006.01)
B61L 1/06 (2006.01)
B61L 1/16 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B62D 55/084 (2006.01)
B62D 55/104 (2006.01)
B62D 55/24 (2006.01)
B62M 1/14 (2006.01)
B64C 31/036 (2006.01)
B64C 31/028 (2006.01)
B64C 19/00 (2006.01)
B64C 37/02 (2006.01)
B64D 5/00 (2006.01)
B64D 1/00 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
B64F 3/00 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65G 47/00 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)
B65G 15/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
B66B 7/06 (2006.01)
B66C 1/16 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
B66C 13/46 (2006.01)
B66C 13/16 (2006.01)
B68G 9/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C01B 21/00 (2006.01)
C01B 33/113 (2006.01)
C01B 13/00 (2006.01)
C01B 17/02 (2006.01)
C01B 17/48 (2006.01)

230187
230258
230258*
230385
230409
230388
230388*
230386
230387
230296
230296*
230300
230181
230409*
230385*
230336
230336*
230291
230291*
230296*
230427
230427*
230427*
230457*
230353
230353*
230353*
230364
230348
230348*
230264
230264*
230364*
230403
230336*
230439
230229
230344
230462*
230207
230207*
230283
230263
230381*
230474
230474*
230276
230390*
230355*
230200*
230335*
230417*
230374
230374*
230375
230375*
230293
230215*
230416*
230413
230413*
230449
230416*
230316*
230316*

1

C01F 17/00 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
C01G 43/025 (2006.01)
C01G 49/08 (2006.01)
C01G 9/00 (2006.01)
C01G 21/00 (2006.01)
C01G 55/00 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C02F 3/20 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C02F 1/56 (2006.01)
C02F 1/62 (2006.01)
C02F 1/461 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/48 (2006.01)
C04B 35/565 (2006.01)
C04B 26/14 (2006.01)
C04B 26/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 41/70 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C04B 41/70 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 24/28 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 5/00 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
C07B 41/12 (2006.01)
C07C 51/25 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
C07C 69/73 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/54 (2006.01)
C07C 15/56 (2006.01)
C07C 25/18 (2006.01)
C07C 25/24 (2006.01)
C07C 63/331 (2006.01)
C07C 69/76 (2006.01)
C07C 37/055 (2006.01)
C07C 41/30 (2006.01)
C07C 43/23 (2006.01)
C07C 51/363 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
C07C 51/363 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)

Nr 10/2018
2

1

2

230293*
230215
230416*
230316*
230316*
230331
230416
230306*
230306*
230186*
230286*
230453*
230240*
230319*
230435
230435*
230435*
230287
230313*
230314*
230317*
230398
230398*
230289
230289*
230290
230290*
230290*
230290*
230228
230228*
230343*
230464
230464*
230242
230242*
230418
230418*
230459
230380
230399*
230459*
230459*
230380*
230380*
230224
230224*
230224*
230224*
230224*
230224*
230225
230225*
230225*
230225*
230225*
230225*
230225*
230185
230185*
230185*
230377
230377*
230378
230378*

C07C 57/03 (2006.01)
C07C 51/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
C07C 69/34 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 303/32 (2006.01)
C07C 311/48 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
C07C 237/52 (2006.01)
C07C 279/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07D 235/10 (2006.01)
C07D 235/24 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 213/72 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C07F 13/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07H 21/04 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08F 8/26 (2006.01)
C08F 114/06 (2006.01)
C08F 8/26 (2006.01)
C08F 114/06 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08G 61/12 (2006.01)
C08G 73/02 (2006.01)
C08G 73/00 (2006.01)
C08G 79/00 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/18 (2006.01)
C08G 18/76 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)
C08G 63/64 (2006.01)
C08G 63/66 (2006.01)
C08G 63/685 (2006.01)
C08G 69/44 (2006.01)
C08G 64/18 (2006.01)
C08G 64/38 (2006.01)

230424
230424*
230257
230257*
230279
230279*
230184
230184*
230184*
230252
230266
230266*
230267
230267*
230475
230475*
230475*
230183
230183*
230265
230265*
230265*
230208
230208*
230338
230422*
230305
230305*
230305*
230465*
230306*
230224*
230224*
230225*
230225*
230422
230423
230431
230327
230302
230465
230419*
230215*
230435*
230435*
230436
230436*
230266*
230266*
230267*
230267*
230338*
230327*
230294
230383
230404
230205
230303
230303*
230303*
230303*
230303*
230303*
230303*
230303*

Nr 10/2018
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C08G 63/48 (2006.01)
C08G 63/183 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/83 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/81 (2006.01)
C08G 63/85 (2006.01)
C08G 63/90 (2006.01)
C08G 71/04 (2006.01)
C08G 77/08 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 9/12 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 5/31 (2006.01)
C08K 5/5419 (2006.01)
C08K 5/5435 (2006.01)
C08K 5/549 (2006.01)
C08K 5/16 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/04 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 7/04 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/014 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 5/5317 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08K 3/40 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 89/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 63/02 (2006.01)
C08L 67/08 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)

230261
230261*
230261*
230261*
230251
230251*
230251*
230251*
230456
230304
230407*
230294*
230383*
230404*
230373*
230373*
230450*
230451*
230214*
230340*
230372*
230372*
230215*
230338*
230294*
230294*
230294*
230383*
230404*
230261*
230261*
230234
230234*
230234*
230373
230373*
230241*
230241*
230241*
230450*
230450*
230450*
230451*
230451*
230451*
230214*
230214*
230214*
230340*
230340*
230340*
230340*
230372*
230199*
230439*
230294*
230205*
230261*
230234*
230373*
230373*
230241
230450
230451
230451*

C08L 67/04 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C08L 83/07 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 31/08 (2006.01)
C09C 1/02 (2006.01)
C09G 1/04 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C09K 21/04 (2006.01)
C09K 21/12 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C09K 3/10 (2006.01)
C09K 11/08 (2006.01)
C09K 11/61 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C10B 21/10 (2006.01)
C10J 3/48 (2006.01)
C10J 3/72 (2006.01)
C10J 3/84 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
C10M 129/10 (2006.01)
C10M 135/36 (2006.01)
C11C 3/00 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
C11D 1/90 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/04 (2006.01)
C11D 3/26 (2006.01)
C11D 3/43 (2006.01)
C11D 3/50 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 3/37 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/835 (2006.01)
C11D 7/44 (2006.01)
C11D 7/52 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/12 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
C12N 9/26 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12Q 1/02 (2006.01)
C12Q 1/6893 (2018.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21C 1/08 (2006.01)
C21C 1/10 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)

230214
230340
230343
230343*
230372
230372*
230372*
230372*
230215*
230441*
230230*
230476*
230476*
230476*
230258*
230293*
230293*
230293*
230464*
230213
230216
230220
230410
230410*
230410*
230468*
230368
230221
230221*
230424*
230184*
230252*
230183*
230440
230440*
230440*
230440*
230440*
230442
230442*
230442*
230463
230463*
230463*
230463*
230441
230443
230443*
230443*
230458
230308
230231*
230446*
230316
230446
230407
230458*
230445
230445*
230419
230308*
230446*
230233
230233*
230316*

C22B 3/26 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22B 19/34 (2006.01)
C22B 19/38 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 38/02 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/46 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/58 (2006.01)
C23C 14/38 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01)
C23C 28/02 (2006.01)
C23C 10/06 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
C25D 3/50 (2006.01)
C30B 29/46 (2006.01)
C30B 29/48 (2006.01)
C30B 33/04 (2006.01)
D01B 1/00 (2006.01)
D01B 9/00 (2006.01)
D01C 1/00 (2006.01)
D01D 5/08 (2006.01)
D01D 5/088 (2006.01)
D01G 9/16 (2006.01)
D01H 5/42 (2006.01)
D06H 3/00 (2006.01)
D06H 3/00 (2006.01)
D07B 1/10 (2006.01)
D07B 5/00 (2006.01)
D21C 1/00 (2006.01)
D21C 3/00 (2006.01)
D21C 9/00 (2006.01)
D21D 1/22 (2006.01)
D21D 5/02 (2006.01)
D21H 19/00 (2006.01)
D21H 25/04 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)
E02B 7/00 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 1/74 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 10/08 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E05B 77/02 (2014.01)

230306
230186
230186*
230286
230286*
230400*
230469
230469*
230444
230444*
230444*
230444*
230444*
230447
230447*
230299
230299*
230438
230438*
230438*
230311
230311*
230421*
230311*
230209
230209*
230209*
230426
230426*
230426*
230434
230434*
230239*
230239
230432
230433
230381
230381*
230426*
230426*
230426*
230312
230307
230227
230227*
230227*
230477
230428
230428*
230216*
230216*
230393
230393*
230248
230259*
230212*
230393*
230401
230471
230471*
230461*
230277*
230461
230461*
230385*

1

E05D 15/38 (2006.01)
E06B 3/32 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E21B 47/12 (2012.01)
E21B 47/12 (2012.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 33/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 17/107 (2006.01)
E21F 17/06 (2006.01)
F02B 37/00 (2006.01)
F02B 37/007 (2006.01)
F02C 6/16 (2006.01)
F02C 7/08 (2006.01)
F02M 47/00 (2006.01)
F02M 51/00 (2006.01)
F02M 59/02 (2006.01)
F03G 3/00 (2006.01)
F04B 43/12 (2006.01)
F04B 45/08 (2006.01)
F04B 43/00 (2006.01)
F04B 45/00 (2006.01)
F15B 11/08 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
F16B 21/02 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
F16C 11/02 (2006.01)
F16F 15/129 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16G 13/16 (2006.01)
F16H 61/50 (2006.01)
F16H 61/06 (2006.01)
F16H 39/02 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
F16L 13/02 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
F16L 23/18 (2006.01)
F16L 9/22 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
F16L 59/10 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
F16L 21/04 (2006.01)
F16L 43/00 (2006.01)

2

230248*
230248*
230259
230351
230351*
230212
230212*
230402
230402*
230323
230323*
230244
230244*
230218*
230219*
230230*
230409*
230226
230218*
230219*
230226*
230201
230412*
230210
230210*
230211
230211*
230358
230358*
230359
230301
230448
230448*
230448*
230448*
230384
230285*
230393*
230393*
230332
230332*
230480
230480*
230181*
230333*
230333*
230412*
230409*
230409*
230409*
230254
230255
230272
230272*
230272*
230193
230193*
230277
230277*
230277*
230268
230268*
230411*
230271*
230271*

3708

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

F16P 1/00 (2006.01)
F16T 1/38 (2006.01)
F17C 7/00 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
F17D 3/12 (2006.01)
F17D 5/06 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F22D 11/06 (2006.01)
F23B 60/02 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23H 11/10 (2006.01)
F23H 13/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23N 3/08 (2006.01)
F23R 3/28 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
F26B 17/18 (2006.01)
F27B 21/02 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
F27B 3/04 (2006.01)
F41C 33/08 (2006.01)
F41C 33/00 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
G01B 11/00 (2006.01)
G01C 9/00 (2006.01)
G01C 9/00 (2006.01)
G01G 19/18 (2006.01)
G01K 1/14 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 17/08 (2006.01)
G01L 1/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
G01M 3/28 (2006.01)
G01N 15/00 (2006.01)
G01N 33/48 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
G01N 30/20 (2006.01)
G01N 7/02 (2006.01)
G01N 7/04 (2006.01)
G01N 7/16 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/45 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
G01N 21/45 (2006.01)
G01N 9/24 (2006.01)
G01N 25/20 (2006.01)
G01N 33/44 (2006.01)
G01N 30/06 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/18 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 19/04 (2006.01)
G01N 5/00 (2006.01)

2

230411*
230411
230411*
230271
230197
230197*
230197*
230452*
230452*
230411*
230361*
230297
230437
230367
230361
230361*
230367*
230298*
230223*
230223
230354
230401*
230367*
230298
230470
230361*
230466
230466*
230349*
230349*
230350
230350*
230198*
230276*
230461*
230390
230354*
230282
230282*
230283*
230420*
230285
230285*
230356*
230445*
230432*
230433*
230195
230195*
230376
230376*
230376*
230198
230325
230325*
230326
230326*
230408
230408*
230392
230392*
230392*
230420
230420*
230420*

1

G01N 33/20 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/58 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 22/00 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/22 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/22 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
G03B 27/32 (2006.01)
G03B 27/52 (2006.01)
G05D 16/06 (2006.01)
G05D 16/08 (2006.01)
G05F 1/00 (2006.01)
G05F 1/33 (2006.01)
G05F 1/455 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
G06T 7/90 (2017.01)
G06T 7/194 (2017.01)
H01B 13/00 (2006.01)
H01B 12/00 (2006.01)
H01B 1/02 (2006.01)
H01B 12/08 (2006.01)
H01B 12/10 (2006.01)
H01F 1/01 (2006.01)
H01G 11/46 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01H 71/02 (2006.01)
H01L 41/083 (2006.01)
H01L 41/113 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/316 (2006.01)
H01M 6/14 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
H01M 10/00 (2006.01)
H01M 8/00 (2006.01)
H01R 43/26 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02M 7/539 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
H02P 9/10 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04N 5/74 (2006.01)
H05B 39/00 (2006.01)
H05B 6/06 (2006.01)
H05B 6/68 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
H05B 6/80 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05B 33/08 (2006.01)
H05K 13/04 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

2

230273
230273*
230479
230479*
230328
230329
230330
230232*
230232*
230232*
230226*
230218
230218*
230219
230219*
230412
230262
230192
230192*
230189
230189*
230357
230341
230341*
230324*
230452*
230397
230324
230223*
230397*
230430
230430*
230430*
230430*
230430*
230413*
230416*
230327*
230389
230284*
230284*
230401*
230421
230421*
230305*
230305*
230327*
230327*
230280*
230232
230357*
230341*
230284*
230217
230217*
230452
230262*
230357*
230341*
230341*
230200
230200*
230365
230365*
230280
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patentu
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MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

230181
230182
230183
230184
230185
230186
230187
230188
230189
230190
230191
230192
230193
230194
230195
230196
230197
230198
230199
230200
230201
230202
230203
230204
230205
230206
230207
230208
230209
230210
230211
230212
230213
230214
230215
230216
230217
230218
230219
230220
230221
230222
230223
230224
230225
230226
230227
230228
230229
230230
230231
230232
230233
230234
230235
230236
230237
230238
230239

B60S 1/34 (2006.01)
B22D 11/115 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 37/055 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
B41M 1/40 (2006.01)
A47G 19/02 (2006.01)
G05D 16/06 (2006.01)
B21D 28/24 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
G03B 27/32 (2006.01)
F16L 13/14 (2006.01)
A63B 21/002 (2006.01)
G01N 1/20 (2006.01)
B29C 49/00 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
H05B 6/64 (2006.01)
E21F 17/107 (2006.01)
A23C 19/09 (2006.01)
A01N 25/02 (2006.01)
B22F 3/105 (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
B65G 1/02 (2006.01)
C07C 237/06 (2006.01)
C30B 29/46 (2006.01)
F02B 37/00 (2006.01)
F02C 6/16 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C01F 11/18 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
H02P 9/00 (2006.01)
G01V 1/22 (2006.01)
G01V 1/22 (2006.01)
C10B 21/10 (2006.01)
C10M 129/10 (2006.01)
A23L 13/50 (2016.01)
F23R 3/28 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
C07C 15/14 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
D21H 19/00 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B09C 1/10 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
C21C 1/08 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/025 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
D01H 5/42 (2006.01)

230240
230241
230242
230243
230244
230245
230246
230247
230248
230249
230250
230251
230252
230253
230254
230255
230256
230257
230258
230259
230260
230261
230262
230263
230264
230265
230266
230267
230268
230269
230270
230271
230272
230273
230274
230275
230276
230277
230278
230279
230280
230281
230282
230283
230284
230285
230286
230287
230288
230289
230290
230291
230292
230293
230294
230295
230296
230297
230298

B01D 53/68 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
A23B 7/144 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
B29D 7/00 (2006.01)
B24B 1/04 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
A47C 7/34 (2006.01)
A47C 1/03 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
B23Q 16/02 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
C07C 67/03 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
C08G 63/48 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
B64D 47/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
B27K 3/02 (2006.01)
B29C 33/04 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A01K 67/033 (2006.01)
B66C 13/46 (2006.01)
F16L 23/12 (2006.01)
A01J 7/02 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
H05K 13/04 (2006.01)
A61L 31/10 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
B65G 15/00 (2006.01)
B06B 1/06 (2006.01)
G01M 3/00 (2006.01)
C22B 19/34 (2006.01)
C02F 1/461 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
B61L 1/06 (2006.01)
A24C 5/28 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C08G 18/08 (2006.01)
A47B 17/02 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F24H 1/22 (2006.01)
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1

2

1

2

1

2

1

2

230299
230300
230301
230302
230303
230304
230305
230306
230307
230308
230309
230310
230311
230312
230313
230314
230315
230316
230317
230318
230319
230320
230321
230322
230323
230324
230325
230326
230327
230328
230329
230330
230331
230332
230333
230334
230335
230336
230337
230338
230339
230340
230341
230342
230343
230344
230345
230346
230347
230348
230349
230350
230351
230352
230353
230354
230355
230356
230357
230358
230359
230360
230361
230362
230363

C23C 14/00 (2006.01)
B60P 7/13 (2006.01)
F03G 3/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C08G 63/06 (2006.01)
C08G 77/08 (2006.01)
C07D 235/10 (2006.01)
C22B 3/26 (2006.01)
D21D 5/02 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
B02C 19/10 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
C23C 28/02 (2006.01)
D21D 1/22 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B29D 30/06 (2006.01)
C12P 3/00 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
A24C 5/33 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
G06Q 30/02 (2012.01)
G01N 21/45 (2006.01)
G01N 21/45 (2006.01)
C07F 13/00 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
C01G 43/025 (2006.01)
F16B 13/06 (2006.01)
B23B 51/04 (2006.01)
A47F 5/00 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
B61D 3/20 (2006.01)
A61K 36/73 (2006.01)
C07C 279/00 (2006.01)
A61B 5/02 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
G05F 1/33 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
B64D 5/00 (2006.01)
A45F 5/00 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
B64C 31/036 (2006.01)
F24C 7/08 (2006.01)
A47C 23/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
G05F 1/00 (2006.01)
F02M 47/00 (2006.01)
F02M 59/02 (2006.01)
A47K 10/22 (2006.01)
F23H 11/10 (2006.01)
B01F 5/04 (2006.01)
A63B 23/02 (2006.01)

230364
230365
230366
230367
230368
230369
230370
230371
230372
230373
230374
230375
230376
230377
230378
230379
230380
230381
230382
230383
230384
230385
230386
230387
230388
230389
230390
230391
230392
230393
230394
230395
230396
230397
230398
230399
230400
230401
230402
230403
230404
230405
230406
230407
230408
230409
230410
230411
230412
230413
230414
230415
230416
230417
230418
230419
230420
230421
230422
230423
230424
230425
230426
230427
230428

B64C 37/02 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
B23P 15/02 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
C10L 9/00 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
A24C 5/36 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
C08L 83/07 (2006.01)
C08K 5/07 (2006.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
G01N 7/02 (2006.01)
C07C 51/363 (2006.01)
C07C 51/363 (2006.01)
A47L 5/38 (2006.01)
C07B 41/12 (2006.01)
D07B 1/10 (2006.01)
A47C 3/20 (2006.01)
C08G 18/18 (2006.01)
F15B 11/08 (2006.01)
B60J 5/00 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
B60M 1/12 (2006.01)
H01H 71/02 (2006.01)
G01G 19/18 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
G01N 30/06 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
B01D 53/84 (2006.01)
A61K 33/14 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
C04B 26/14 (2006.01)
B01J 21/04 (2006.01)
B22D 27/13 (2006.01)
E04F 10/08 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
B65B 11/04 (2006.01)
C08G 18/76 (2006.01)
A43B 17/10 (2006.01)
A01N 59/04 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
G01N 25/20 (2006.01)
B60K 17/10 (2006.01)
C10J 3/48 (2006.01)
F16T 1/38 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01)
C01G 49/08 (2006.01)
B22F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
G01N 33/00 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07C 57/03 (2006.01)
B02C 4/02 (2006.01)
D01B 1/00 (2006.01)
B62D 55/084 (2006.01)
E02B 3/10 (2006.01)

230429
230430
230431
230432
230433
230434
230435
230436
230437
230438
230439
230440
230441
230442
230443
230444
230445
230446
230447
230448
230449
230450
230451
230452
230453
230454

B01D 11/02 (2006.01)
H01B 13/00 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
D06H 3/00 (2006.01)
D06H 3/00 (2006.01)
D01D 5/08 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
C08F 8/26 (2006.01)
F23G 7/00 (2006.01)
C23C 14/38 (2006.01)
B65D 65/46 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 7/44 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 7/52 (2006.01)
C22C 38/02 (2006.01)
C12Q 1/6893 (2018.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
F04B 43/12 (2006.01)
C01B 33/113 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
B01D 21/18 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)

230455
230456
230457
230458
230459
230460
230461
230462
230463
230464
230465
230466
230467
230468
230469
230470
230471
230472
230473
230474
230475
230476
230477
230478
230479
230480

B01J 38/14 (2006.01)
C08G 71/04 (2006.01)
A61G 5/06 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
B27C 5/00 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C05F 17/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
B02C 13/16 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
C22C 13/00 (2006.01)
F26B 17/18 (2006.01)
E04F 15/022 (2006.01)
A61K 31/4152 (2006.01)
B27M 3/00 (2006.01)
B66C 1/16 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
B27B 7/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
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T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
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2018/18
2018/16
2018/21
2018/22
2018/16
2018/29
2018/13
2018/19
2018/21
2018/18
2018/17
2018/23
2018/22
2018/15
2018/19
2018/18
2018/24
2018/19
2018/23
2018/21
2018/16
2018/25
2018/18
2018/18
2018/23
2018/21
2018/25
2018/23
2018/15
2018/26
2018/21
2018/20
2018/07
2018/19
2018/13
2018/10
2018/07
2018/19
2018/19
2018/11
2018/15
2018/14
2018/10
2018/15
2018/13
2018/24
2018/13
2018/09
2018/21
2018/16
2018/27
2018/21
2018/08
2018/18
2018/14
2018/16
2018/19
2018/18
2018/15
2018/19
2018/26
2018/18
2018/17
2018/19
2018/19
2018/13
2018/18

EP 2997834 B1
EP 2999604 B1
EP 3000407 B1
EP 3000437 B1
EP 3000454 B1
EP 3001255 B1
EP 3001394 B1
EP 3002901 B1
EP 3003836 B1
EP 3003908 B1
EP 3006197 B1
EP 3006267 B1
EP 3007539 B1
EP 3007571 B1
EP 3007990 B1
EP 3010373 B1
EP 3012471 B1
EP 3013011 B1
EP 3013194 B1
EP 3013647 B1
EP 3015035 B1
EP 3015227 B1
EP 3015539 B1
EP 3015571 B1
EP 3015623 B1
EP 3018147 B1
EP 3019010 B1
EP 3019457 B1
EP 3020423 B1
EP 3021695 B1
EP 3021696 B1
EP 3023095 B1
EP 3024103 B1
EP 3024733 B1
EP 3024832 B1
EP 3025110 B1
EP 3025343 B1
EP 3025836 B1
EP 3025870 B1
EP 3025927 B1
EP 3027035 B1
EP 3027278 B1
EP 3027292 B1
EP 3027362 B1
EP 3027566 B1
EP 3027602 B1
EP 3027613 B1
EP 3027977 B1
EP 3028869 B1
EP 3029642 B1
EP 3030319 B1
EP 3030508 B1
EP 3030857 B1
EP 3031153 B1
EP 3031257 B1
EP 3031313 B1
EP 3031514 B1
EP 3032974 B1
EP 3033979 B1
EP 3034038 B1
EP 3034148 B1
EP 3034943 B1
EP 3035237 B1
EP 3037060 B1
EP 3037248 B1
EP 3037579 B1
EP 3038481 B1

3716
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 01 11 2017
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 30 05 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/15
2018/14
2018/21
2018/19
2018/23
2018/13
2018/19
2018/11
2018/21
2018/17
2018/18
2018/17
2018/10
2018/18
2018/16
2018/16
2018/20
2018/20
2018/19
2018/19
2018/25
2018/15
2018/21
2018/21
2018/25
2018/20
2017/44
2018/19
2018/10
2018/14
2018/24
2018/26
2018/17
2018/11
2018/17
2018/15
2018/26
2018/24
2018/20
2018/17
2018/18
2018/18
2018/14
2018/19
2018/18
2018/21
2018/22
2018/20
2018/15
2018/27
2018/15
2018/20
2018/19
2018/19
2018/20
2018/13
2018/07
2018/18
2018/27
2018/20
2018/21
2018/23
2018/23
2018/15
2018/19
2018/15
2018/22

EP 3039029 B1
EP 3039135 B1
EP 3039335 B1
EP 3040476 B1
EP 3040672 B1
EP 3041321 B1
EP 3041443 B1
EP 3041699 B1
EP 3041828 B1
EP 3042122 B1
EP 3043112 B1
EP 3043913 B1
EP 3043974 B1
EP 3046794 B1
EP 3047060 B1
EP 3047283 B1
EP 3047738 B1
EP 3047741 B1
EP 3047824 B1
EP 3048910 B1
EP 3049316 B1
EP 3049517 B1
EP 3051029 B1
EP 3051566 B1
EP 3052478 B1
EP 3054531 B1
EP 3054550 B1
EP 3054775 B1
EP 3054777 B1
EP 3054908 B1
EP 3055309 B1
EP 3055365 B1
EP 3055409 B1
EP 3055679 B1
EP 3057469 B1
EP 3057864 B1
EP 3059239 B1
EP 3059379 B1
EP 3059697 B1
EP 3060072 B1
EP 3060563 B1
EP 3060737 B1
EP 3061271 B1
EP 3061744 B1
EP 3062645 B1
EP 3062646 B1
EP 3062718 B1
EP 3063143 B1
EP 3063483 B1
EP 3064645 B1
EP 3064682 B1
EP 3065529 B1
EP 3066079 B1
EP 3066080 B1
EP 3067102 B1
EP 3067282 B1
EP 3067607 B1
EP 3067665 B1
EP 3067896 B1
EP 3068197 B1
EP 3068502 B1
EP 3068786 B1
EP 3068844 B1
EP 3069780 B1
EP 3070687 B1
EP 3071047 B1
EP 3071376 B1

T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 27 09 2017
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 22 11 2017
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 14 02 2018
T3 (97) 21 02 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 07 03 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 28 03 2018

Nr 10/2018
2018/25
2018/20
2018/22
2018/20
2018/20
2018/19
2018/19
2018/31
2018/18
2018/22
2018/18
2017/39
2018/16
2018/18
2018/19
2018/13
2018/18
2018/23
2018/16
2018/11
2018/16
2018/17
2018/22
2018/20
2018/16
2018/20
2017/47
2018/23
2018/18
2018/18
2018/19
2018/07
2018/08
2018/20
2018/10
2018/21
2018/21
2018/29
2018/28
2018/28
2018/24
2018/22
2018/27
2018/19
2018/13
2018/18
2018/19
2018/23
2018/18
2018/09
2018/20
2018/12
2018/18
2018/09
2018/14
2018/21
2018/18
2018/16
2018/21
2018/17
2018/19
2018/18
2018/20
2018/16
2018/18
2018/14
2018/13

EP 3071570 B1
EP 3071633 B1
EP 3071741 B1
EP 3071845 B1
EP 3072417 B1
EP 3072518 B1
EP 3072668 B1
EP 3073011 B1
EP 3073665 B1
EP 3073999 B1
EP 3074126 B1
EP 3074325 B1
EP 3075242 B1
EP 3075935 B1
EP 3076812 B1
EP 3077453 B1
EP 3078249 B1
EP 3079152 B1
EP 3079923 B1
EP 3079966 B1
EP 3080103 B1
EP 3082515 B1
EP 3082706 B1
EP 3083288 B1
EP 3083586 B1
EP 3084109 B1
EP 3084793 B1
EP 3085234 B1
EP 3085253 B1
EP 3085531 B1
EP 3085557 B1
EP 3086902 B1
EP 3087089 B1
EP 3087632 B1
EP 3087822 B1
EP 3088502 B1
EP 3088503 B1
EP 3089636 B1
EP 3089637 B1
EP 3089639 B1
EP 3091141 B1
EP 3091157 B1
EP 3092898 B1
EP 3093391 B1
EP 3094862 B1
EP 3095484 B1
EP 3095938 B1
EP 3096767 B1
EP 3097778 B1
EP 3097785 B1
EP 3097791 B1
EP 3097898 B1
EP 3097945 B1
EP 3098362 B1
EP 3099419 B1
EP 3100606 B1
EP 3102084 B1
EP 3104747 B1
EP 3104763 B1
EP 3104956 B1
EP 3105159 B1
EP 3105179 B1
EP 3105183 B1
EP 3105200 B1
EP 3105400 B1
EP 3105530 B1
EP 3105532 B1

Nr 10/2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 31 01 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 16 05 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/14
2018/19
2018/05
2018/19
2018/17
2018/13
2018/19
2018/24
2018/26
2018/13
2018/16
2018/19
2018/20
2018/14
2018/15
2018/16
2018/19
2018/16
2018/16
2018/16
2018/18
2018/19
2018/14
2018/21
2018/19
2018/20
2018/18
2018/19
2018/09
2018/20
2018/19
2018/19
2018/19
2018/17
2018/23
2018/17
2018/20
2018/20
2018/19
2018/18
2018/20
2018/17
2018/19
2018/14
2018/18
2018/15
2018/17
2018/13
2018/20
2018/28
2018/18
2018/23
2018/27
2018/17
2018/19
2018/18
2018/19
2018/26
2018/20
2018/18
2018/24
2018/20
2018/19
2018/23
2018/20
2018/12
2018/20

EP 3105537 B1
EP 3106349 B1
EP 3106404 B1
EP 3106775 B1
EP 3107212 B1
EP 3107979 B1
EP 3108072 B1
EP 3108951 B1
EP 3109059 B1
EP 3109182 B1
EP 3109370 B1
EP 3109524 B1
EP 3109525 B1
EP 3110383 B1
EP 3112301 B1
EP 3112377 B1
EP 3113636 B1
EP 3113879 B1
EP 3114005 B1
EP 3114147 B1
EP 3114426 B1
EP 3115033 B1
EP 3115316 B1
EP 3115379 B1
EP 3116336 B1
EP 3116930 B1
EP 3117491 B1
EP 3118045 B1
EP 3118046 B1
EP 3118161 B1
EP 3119223 B1
EP 3119579 B1
EP 3119959 B1
EP 3120081 B1
EP 3120425 B1
EP 3120506 B1
EP 3121362 B1
EP 3122168 B1
EP 3122171 B1
EP 3122573 B1
EP 3122658 B1
EP 3122784 B1
EP 3122970 B1
EP 3122984 B1
EP 3123013 B1
EP 3123790 B1
EP 3123852 B1
EP 3124203 B1
EP 3124207 B1
EP 3124480 B1
EP 3124733 B1
EP 3125214 B1
EP 3125710 B1
EP 3126075 B1
EP 3126280 B1
EP 3126402 B1
EP 3126446 B1
EP 3126873 B1
EP 3127698 B1
EP 3127828 B1
EP 3127834 B1
EP 3128875 B1
EP 3128968 B1
EP 3129016 B1
EP 3129530 B1
EP 3129535 B1
EP 3129555 B1

T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 14 03 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 15 08 2018

3717
2018/12
2018/21
2018/14
2018/16
2018/19
2018/19
2018/17
2018/21
2018/21
2018/19
2018/18
2018/20
2018/12
2018/23
2018/20
2018/23
2018/18
2018/16
2018/14
2018/20
2018/28
2018/16
2018/16
2018/23
2018/18
2018/21
2018/11
2018/25
2018/20
2018/20
2018/20
2018/19
2018/15
2018/31
2018/15
2018/23
2018/18
2018/12
2018/29
2018/11
2018/20
2018/13
2018/18
2018/20
2018/16
2018/13
2018/18
2018/20
2018/14
2018/15
2018/14
2018/19
2018/19
2018/21
2018/24
2018/17
2018/20
2018/15
2018/20
2018/23
2018/24
2018/19
2018/18
2018/17
2018/18
2018/20
2018/33

EP 3130469 B1
EP 3131582 B1
EP 3131939 B1
EP 3133100 B1
EP 3134243 B1
EP 3135970 B1
EP 3136886 B1
EP 3137059 B1
EP 3137181 B1
EP 3137262 B1
EP 3137406 B1
EP 3137545 B1
EP 3137684 B1
EP 3137703 B1
EP 3137833 B1
EP 3137845 B1
EP 3138446 B1
EP 3138647 B1
EP 3138811 B1
EP 3139084 B1
EP 3140195 B1
EP 3140305 B1
EP 3141104 B1
EP 3141359 B1
EP 3141657 B1
EP 3141677 B1
EP 3141694 B1
EP 3142634 B1
EP 3143920 B1
EP 3143962 B1
EP 3144352 B1
EP 3144389 B1
EP 3144633 B1
EP 3145197 B1
EP 3146282 B1
EP 3146930 B1
EP 3147584 B1
EP 3148410 B1
EP 3149172 B1
EP 3150169 B1
EP 3152068 B1
EP 3152193 B1
EP 3152366 B1
EP 3153285 B1
EP 3153505 B1
EP 3153653 B1
EP 3154977 B1
EP 3155039 B1
EP 3155159 B1
EP 3156706 B1
EP 3157394 B1
EP 3157655 B1
EP 3158987 B1
EP 3159435 B1
EP 3160251 B1
EP 3160386 B1
EP 3160857 B1
EP 3160866 B1
EP 3161239 B1
EP 3162994 B1
EP 3164304 B1
EP 3164344 B1
EP 3164479 B1
EP 3164869 B1
EP 3164870 B1
EP 3164908 B1
EP 3166317 B1

3718
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 04 04 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 18 04 2018
T3 (97) 25 04 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/24
2018/19
2018/17
2018/20
2018/18
2018/12
2018/17
2018/23
2018/18
2018/19
2018/21
2018/20
2018/20
2018/18
2018/15
2018/15
2018/17
2018/17
2018/19
2018/19
2018/20
2018/15
2018/18
2018/19
2018/18
2018/18
2018/28
2018/20
2018/14
2018/24
2018/19
2018/25
2018/17
2018/12
2018/25
2018/18
2018/23
2018/19
2018/22
2018/24
2018/14
2018/26
2018/25
2018/30
2018/19
2018/21
2018/20
2018/17
2018/13
2018/19
2018/19
2018/17
2018/23
2018/21
2018/24
2018/16
2018/21
2018/25
2018/19
2018/27
2018/20
2018/19
2018/21
2018/23
2018/15
2018/16
2018/17

EP 3166425 B1
EP 3166606 B1
EP 3166860 B1
EP 3166978 B1
EP 3167204 B1
EP 3167205 B1
EP 3167285 B1
EP 3167588 B1
EP 3167694 B1
EP 3167971 B1
EP 3168273 B1
EP 3168274 B1
EP 3169611 B1
EP 3169936 B1
EP 3170362 B1
EP 3170363 B1
EP 3170513 B1
EP 3172215 B1
EP 3172401 B1
EP 3172403 B1
EP 3172419 B1
EP 3174801 B1
EP 3175523 B1
EP 3175547 B1
EP 3177446 B1
EP 3177817 B1
EP 3177831 B1
EP 3177842 B1
EP 3178560 B1
EP 3178764 B1
EP 3178773 B1
EP 3179026 B1
EP 3180228 B1
EP 3180472 B1
EP 3181522 B1
EP 3182797 B1
EP 3183979 B1
EP 3187037 B1
EP 3188642 B1
EP 3189251 B1
EP 3193901 B1
EP 3195668 B1
EP 3196070 B1
EP 3196358 B1
EP 3197804 B1
EP 3197953 B1
EP 3198681 B1
EP 3200597 B1
EP 3202421 B1
EP 3202707 B1
EP 3202998 B1
EP 3204655 B1
EP 3204749 B1
EP 3206503 B1
EP 3210081 B1
EP 3210577 B1
EP 3211747 B1
EP 3213801 B1
EP 3214222 B1
EP 3215690 B1
EP 3218666 B1
EP 3219237 B1
EP 3219529 B1
EP 3220697 B1
EP 3221655 B1
EP 3222266 B1
EP 3224980 B1

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

07 03 2018
23 05 2018
25 04 2018
18 04 2018
18 04 2018
09 05 2018
02 05 2018
02 05 2018
23 05 2018
18 07 2018

Nr 10/2018
2018/10
2018/21
2018/17
2018/16
2018/16
2018/19
2018/18
2018/18
2018/21
2018/29

EP 3225580 B1
EP 3229378 B1
EP 3230537 B1
EP 3238934 B1
EP 3241462 B1
EP 3244934 B1
EP 3248688 B1
EP 3251627 B1
EP 3255233 B1
EP 3263347 B1
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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).
391109
391110
394076
397567
397916
398231
399198
399470
399474
399475
399476
399586
400024
400430
401329
401503
402174
u)
403073
404121
404411
404884
405030
405270
405290
405397
406007
406160
406200
406606
406721
406804
407084
407143
407541
407998
408054
408087
409155
409275
409323
410051
410162
u)

20/2010
20/2010
19/2012
14/2013
16/2013
18/2013
24/2013
26/2013
26/2013
26/2013
26/2013
26/2013
02/2014
05/2014
09/2014
12/2013
13/2013
19/2014
25/2014
01/2015
03/2015
04/2015
06/2015
06/2015
07/2015
11/2015
11/2015
11/2015
13/2015
14/2015
15/2015
17/2015
17/2015
20/2015
22/2015
23/2015
23/2015
04/2016
05/2016
15/2015
10/2016
11/2016

u)

410169
410198
410555
u)
410799
410854
411441
411551
411745
411934
412012
412128
412190
412444
412446
412629
412666
412728
412785
u)
412876
412877
413006
413285
413671
414277
414483
414691
414772
414829
415035
415132
415294
415383
415908
416134
416448
416688
417955
418241(401813)
u)
418357
u)
418360
418459
421859(402402)

11/2016
11/2016
13/2016
14/2016
14/2016
19/2016
19/2016
20/2016
22/2016
22/2016
04/2016
23/2016
25/2016
25/2016
26/2016
26/2016
12/2016
01/2017
01/2017
01/2017
02/2017
03/2017
05/2017
08/2017
04/2017
10/2017
11/2017
11/2017
12/2017
12/2017
13/2017
13/2017
16/2017
18/2017
19/2017
04/2017
02/2018
02/2017
05/2018
05/2018
02/2018
26/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
372967
383421
394062
396492
398484
399708
404708
406562
406817
408556
412218

16/2005
06/2008
19/2012
07/2013
20/2013
01/2014
02/2015
22/2014
15/2015
26/2015
05/2016

412653
413699
416938
418692
419093
419143
419713
420102
420413
420558
u)
420929

26/2016
06/2017
22/2017
07/2018
09/2018
07/2018
13/2018
15/2018
17/2018
18/2018
24/2017
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1)

196510

3719

08/2013

347
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 184131 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 970011679;
SysThermS GmbH, Würzburg, Niemcy i dokonanie wpisu: SECO/
WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska 970011679; Sy‑
sThermS GmbH, Würzburg, Niemcy
(B1) 196326 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Promat GmbH, Ratingen, Niemcy;
Holzbau Schmid GmbH Co.KG, Adelberg, Niemcy i dokonanie wpi‑
su: Etex Building Performance GmbH, Ratingen, Niemcy; Holzbau
Schmid GmbH Co.KG, Adelberg, Niemcy
(B1) 199367 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Ho‑
landia
(B1) 199804 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Ho‑
landia
(B1) 200545 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holan‑
dia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Ho‑
landia
(B1) 200780 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 202005 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTY‑
TUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Łódź, Polska; SECO/WARWICK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin,
Polska 970011679 i dokonanie wpisu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA IN‑
STYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Łódź, Polska; SECO/WARWICK
SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska 970011679
(B1) 202271 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 970011679
i dokonanie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebo‑
dzin, Polska 970011679
(B1) 206481 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 206717 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 970011679
i dokonanie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebo‑
dzin, Polska 970011679
(B1) 207845 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TAKEDA PHARMA A/S, Ro‑
skilde, Dania i dokonanie wpisu: TAKEDA PHARMA A/S, Taastrup, Dania
(B1) 209305 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Nabriva Therapeutics Forschungs
GmbH, Wien, Austria i dokonanie wpisu: Nabriva Therapeutics
GmbH, Wiedeń, Austria
(B1) 211467 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin, Polska 970011679
i dokonanie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebo‑
dzin, Polska 970011679
(B1) 212465 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 212671 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HERAKLES, Le Haillan, Francja i do‑
konanie wpisu: ArianeGroup SAS, Paryż, Francja
(B1) 212844 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 213140 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 213374 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MES SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350205633 i doko‑
nanie wpisu: MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Skawina, Polska 350205633
(B1) 214570 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 215188 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 215510 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 218073 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 219832 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 220132 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DRUKARNIA A-Z COLOR ANDRZEJ
ZECER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, An‑
tonie, Polska 368879843 i dokonanie wpisu: A-Z COLOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Antonie, Polska 368879843
(B1) 220941 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NIKLAS SYLWIA COLLBY & COMPA‑
NY, Dzierżoniów, Polska 191704299 i dokonanie wpisu: COLLBY &
COMPANY SYLWIA KOCHANIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warsza‑
wa, Polska 363502878
(B1) 221358 2018 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DREWEX SPÓŁKA JAWNA ADAM
CZESŁAW I PIOTR CHOJNOWSCY, Cegielnia, Polska 012661152
i dokonanie wpisu: CHOJNOWSKI PIOTR PAWEŁ, Wołomin, Polska;
CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin, Polska
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(B1) 222209 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GIESECKE & DEVRIENT GMBH, Mo‑
nachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(B1) 222797 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo, Polska 004462128 i do‑
konanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 004462128
(B1) 223400 2018 06 06 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA,
Poznań, Polska 000001608; UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Biały‑
stok, Polska 050562207; UNIWERSYTET MEDYCZNY, Białystok, Pol‑
ska 000288604; GORODKIEWICZ EWA, Białystok, Polska; NIKLIŃSKI
JACEK, Białystok, Polska; CHARKIEWICZ RADOSŁAW, Hajnówka,
Polska; ŁUKASZEWSKI ZENON, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, Polska 000001608; UNIWER‑
SYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 050562207; UNIWERSY‑
TET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 000288604
(B1) 224856 2018 06 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POŁANECKI PAWEŁ, Warszawa, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: PAKO POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300185869
(B1) 225207 2018 06 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 241784124 i dokonanie wpisu:
WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 241784124
(B1) 225363 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA GÓRNICZO-HUT‑
NICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, Pol‑
ska 000001577; BROŻEK MARCIN, Kraków, Polska i dokonanie
wpisu: BROŻEK MARCIN, Kraków, Polska
(B1) 225886 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 225887 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 226176 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 226762 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR‑
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno,
Polska 005709453 i dokonanie wpisu: „AKPIL” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(B1) 227732 2018 06 07 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI
I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica, Polska 180910225 i dokonanie wpi‑
su: INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 142233406
(B1) 229575 2018 06 25 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BOTWINIONEK MONIKA EMBE
STAR, Starnice, Polska 221655224 i dokonanie wpisu: BOTWINIO‑
NEK MARCIN EMBE STAR, Starnice, Polska 220759588
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WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
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(T3) 1749240 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1751625 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1753526 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Medical Dispensing Systems B.V.,
Enschede, Holandia i dokonanie wpisu: Fresenius Kabi Deutsch‑
land GmbH, Bad Homburg, Niemcy
(T3) 1799953 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Orebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja
(T3) 1772050 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Holmer Maschinenbau GmbH,
Eggmühl, Niemcy i dokonanie wpisu: Exel Industries S.A., Epernay,
Francja
(T3) 1911814 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1935659 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.

(T3) 1935652 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 1623094 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Örebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja
(T3) 1687239 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: H.C. Starck GmbH, Goslar, Niemcy
i dokonanie wpisu: H.C. Starck Surface Technology and Ceramic
Powders GmbH, München, Niemcy
(T3) 1685309 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Örebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja
(T3) 1694783 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Svenska Lantmännen ek för.,
Stockholm, Szwecja i dokonanie wpisu: SSAB Technology AB, Stoc‑
kholm, Szwecja
(T3) 1761712 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Scherer, Frank, Mömbris-Dörnste‑
inbach, Niemcy i dokonanie wpisu: FRANK SCHERER, Glattbach,
Niemcy
(T3) 1761712 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FRANK SCHERER, Glattbach, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: Scherer Feinbau GmbH, Alzenau, Niemcy
(T3) 1788450 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1788435 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1790696 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1725502 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: D. Swarovski & Co., Wat‑
tens, Austria i dokonanie wpisu: D. Swarovski KG, Wattens, Austria

(T3) 1872351 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Neolo‑
gy, Inc., Poway, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1888218 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Medical Dispensing Systems B.V.,
Enschede, Holandia i dokonanie wpisu: Fresenius Kabi Deutsch‑
land GmbH, Bad Homburg, Niemcy
(T3) 1993569 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: OMP, Inc., Long Beach, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Obagi Cosmeceuticals LLC,
Long Beach, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1907715 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hühoco Metalloberflächenve‑
redelung GmbH, Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: HÜHOCO
GmbH, Wuppertal, Niemcy
(T5) 1933616 2018 05 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: An Udder IP Company
Ltd, Sidlesham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: An Udder IP
Company Ltd, Slindon, Wielka Brytania
(T3) 1960477 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV, Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 1820640 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T6) 1816116 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: OMP, Inc., Irvine, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki i dokonanie wpisu: OMP, Inc., Long Beach, Stany Zjed‑
noczone Ameryki
(T6) 1816116 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: OMP, Inc., Long Beach, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Obagi Cosmeceuticals LLC,
Long Beach, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2053101 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2053099 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2053102 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2053103 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2073862 2018 06 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Turzi, Antoine, Mollens, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Regen Lab SA, Le Mont-sur-Lausanne, Szwaj‑
caria
(T3) 1950916 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2031777 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T5) 2103574 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Guardian Industries Corp., Auburn
Hills, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Guardian
Glass, LLC, Auburn Hills, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2198194 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Örebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja
(T3) 2222793 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Grace GmbH & Co. KG,
Worms, Niemcy i dokonanie wpisu: Grace GmbH, Worms, Niemcy
(T3) 2227603 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Örebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja
(T3) 2352982 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Kamiński, Stanisław, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: KAMIŃSKA DOROTA, Warszawa, Polska;
KAMIŃSKI PIOTR, Błonie, Polska
(T3) 2172093 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Holmer Maschinenbau GmbH,
Eggmühl, Niemcy i dokonanie wpisu: Exel Industries S.A., Epernay,
Francja
(T3) 2096394 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Majast bvba, Tielt, Belgia i dokona‑
nie wpisu: Spiessens bvba, Tielt, Belgia
(T3) 2243628 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2157752 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RESEARCH IN MOTION
LIMITED, Waterloo, Kanada i dokonanie wpisu: BlackBerry Limited,
Waterloo, Kanada

(T3) 2078834 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Haldor Topsøe A/S, Kgs. Lyngby,
Dania i dokonanie wpisu: Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang,
Niemcy

(T3) 2305762 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2105799 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2335940 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 1995900 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy

(T3) 2271363 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannock‑
burn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Opfikon, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany
Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Zug, Szwajcaria

(T3) 1995901 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy

(T3) 2373405 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Haldor Topsøe A/S, Kgs. Lyngby, Dania
i dokonanie wpisu: Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang, Niemcy

(T3) 2134187 2018 05 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Food Mechanique Australia Pty Li‑
mited, Melbourne, Australia i dokonanie wpisu: Nestec S.A., Vevey,
Szwajcaria

(T3) 2399011 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Haldor Topsøe A/S, Kgs. Lyngby,
Dania i dokonanie wpisu: Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang,
Niemcy

(T3) 2142138 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Diamond, Jean, Dublin, Irlandia
i dokonanie wpisu: Jean Diamond, Cascais, Portugalia

(T3) 2304505 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2142138 2018 05 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Jean Diamond, Cascais, Portugalia
i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP
Limited, Brentford, Wielka Brytania

(T3) 2298057 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Holmer Maschinenbau GmbH,
Eggmühl, Niemcy i dokonanie wpisu: Exel Industries S.A., Epernay,
Francja

(T3) 2153280 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2299619 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy

(T3) 2164707 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy

(T3) 2206753 2018 05 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
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(T3) 2243807 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AGFA Graphics NV, Mortsel, Belgia
i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2403266 2018 05 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Hitachi Maxell, Ltd., Ibaraki, Japonia
i dokonanie wpisu: Maxell, Ltd., Kioto, Japonia

(T3) 2283732 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dania;
Chr. Hansen A/S, Hoersholm, Dania i dokonanie wpisu: Novozymes
A/S, Bagsvaerd, Dania

(T3) 2531271 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lomapro B.V., Drunen,
Holandia i dokonanie wpisu: Esselent Solutions B.V., Drunen, Ho‑
landia

(T3) 2325270 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2635375 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Haldor Topsøe A/S, Kgs. Lyngby,
Dania i dokonanie wpisu: UMICORE AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang,
Niemcy

(T3) 2341654 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2473355 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2454871 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2457333 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2489133 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2486041 2018 05 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings
Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2494159 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HALDOR TOPSØE A/S, Kgs. Lyngby,
Dania i dokonanie wpisu: Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang,
Niemcy
(T3) 2501552 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2519706 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Secoroc LLC, Grand
Prairie, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Epiroc Dril‑
ling Tools LLC, Fort Loudon, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2429112 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2465703 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2465701 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2393165 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Multi-Holding AG, Allschwil,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Stäubli Electrical Connectors AG,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2585341 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RMM Metternich Mechatronik
GmbH, Buchholz, Niemcy i dokonanie wpisu: Hamburger Patent
Schmiede GmbH, Buchholz, Niemcy
(T3) 2621531 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MorphoSys AG, Martinsried/Pla‑
negg, Niemcy i dokonanie wpisu: MorphoSys AG, Planegg, Niemcy
(T3) 2563771 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Viamet Pharmaceuticals, Inc.,
Durham, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Viamet
Pharmaceuticals (NC), Inc., Durham, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2646256 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2649847 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neubi‑
berg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2649406 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AEL MINING SERVICES LIMITED,
Woodmead Sandton, Republika Południowej Afryki i dokonanie
wpisu: DETNET SOUTH AFRICA PROPRIETARY LIMITED, Sandton,
Republika Południowej Afryki
(T3) 2658536 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Gemphire Therapeutics Inc., Nor‑
thville, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Gemphire
Therapeutics Inc., Livonia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2576009 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mercutek LLC, Newtown, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mercury Capture Intel‑
lectual Property, LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2632054 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2509248 2018 05 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2477081 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Ers-Societa’ A Responsabilita’
Limitata, Ancona, Włochy i dokonanie wpisu: Everel Group S.p.A.,
Valeggio sul Mincio, Włochy
(T3) 2671722 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2684876 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics N.V., Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
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(T3) 2703180 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia

(T3) 2939179 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Thales, Neuilly-sur-Seine, Francja
i dokonanie wpisu: IN-IDT, Paris, Francja

(T3) 2750945 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Haldex Brake Products Limited,
Lindley, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Haldex Brake Products
Aktiebolag, Landskrona, Szwecja

(T3) 2925928 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Arjowiggins Security, Boulogne
Billancourt, Francja i dokonanie wpisu: Oberthur Fiduciaire SAS,
Paryż, Francja

(T3) 2691617 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Haldor Topsøe A/S, Kgs. Lyngby, Dania
i dokonanie wpisu: Umicore AG & Co. KG, Hanau-Wolfgang, Niemcy

(T3) 2914797 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Atlas Copco Rock Drills
AB, Örebro, Szwecja i dokonanie wpisu: Epiroc Rock Drills Aktiebo‑
lag, Örebro, Szwecja

(T3) 2741620 2018 05 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NATURALIA INGREDIENTS S.r.l, Ma‑
zara del Vallo, Włochy i dokonanie wpisu: VALSOIA S.p.A., Bologna,
Włochy
(T3) 2773514 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2776431 2018 05 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., All‑
schwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2785700 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Perosphere, Inc., Dan‑
bury, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Perosphere
Pharmaceuticals, Inc., Danbury, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2790986 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Haldex Brake Products Limited,
Lindley, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Haldex Brake Products
Aktiebolag, Landskrona, Szwecja
(T3) 2794373 2018 05 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Haldex Brake Products Limited,
Lindley, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Haldex Brake Products
Aktiebolag, Landskrona, Szwecja
(T3) 2626215 2018 04 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Giesecke & Devrient GmbH,
München, Niemcy i dokonanie wpisu: Giesecke+Devrient Currency
Technology GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2628610 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2755088 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Agfa Graphics NV, Mort‑
sel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2623282 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 2802135 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2848659 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2864222 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Neuland Beton H. Burgis Kg (GmbH
& Co.), Hamburg, Niemcy i dokonanie wpisu: RMM Metternich Me‑
chatronik GmbH, Buchholz, Niemcy
(T3) 2864222 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RMM Metternich Mechatronik
GmbH, Buchholz, Niemcy i dokonanie wpisu: Hamburger Patent
Schmiede GmbH, Buchholz, Niemcy

(T3) 2799345 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Assistdesign Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Espelkamp, Niemcy i dokonanie wpisu: WA‑
BÄMA Brotschneide- und Bäckereimaschinen GmbH, Remscheid,
Niemcy
(T3) 2933374 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2946765 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ARES TRADING S.A., Aubonne,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg, Niemcy
(T3) 2832938 2018 05 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RWE Innogy GmbH, Essen, Niemcy
i dokonanie wpisu: innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2826824 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2823969 2018 05 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 3017944 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AGFA GRAPHICS NV,
Mortsel, Belgia i dokonanie wpisu: AGFA NV, Mortsel, Belgia
(T3) 2871828 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2995072 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2995073 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2999641 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Mutterle, Antonio, Breganzona,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Altergon SA, Lugano, Szwajcaria
(T3) 2919398 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neu‑
biberg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH
& CO. KG, Neubiberg, Niemcy
(T3) 2977219 2018 05 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Pieta,
Malta i dokonanie wpisu: Flooring Technologies Ltd., Kalkara, Malta
(T3) 1728778 2018 01 24 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Umowy o Ustanowienie Zastawu na Prawach Własno‑
ści Intelektualnej Spółki POLYNT S.P.A. z dnia 13 lipca 2017 r. za‑
wartej pomiędzy POLYNT S.p.A. z siedzibą w Scanzorosciate, Wło‑
chy (jako Zastawcą) oraz U.S. BANK TRUSTEES LIMITED z siedzibą
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w Londynie, Wielka Brytania, ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC,
Dublin, Irlandia działająca za pośrednictwem jej Oddziału z sie‑
dzibą w Londynie, Wielka Brytania, BANCA POPOLARE DI MILANO
S.P.A. z siedzibą w Mediolanie, Włochy oraz COMMERZBANK AG
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (jako Zabezpie‑
czonymi Wierzycielami), Zastawca ustanowił na rzecz Zabezpie‑
czonych Wierzycieli zastaw z najwyższym pierwszeństwem na
patencie europejskim o numerze EP.1728778 jako Zabezpieczenie
Zabezpieczonych Zobowiązań - zgodnie z definicjami zawartymi
w Umowie”.

(T3) 1834027 2018 04 10
(T3) 1828222 2018 01 12
(T3) 1923077 2018 02 08
(T3) 1939106 2018 02 23
(T3) 1860946 2018 02 08

(T3) 2121467 2018 04 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
mocy Niderlandzkiej Umowy Zastawu zawartej w dniu 30 czerwca
2016 r. pomiędzy Weener Plastic Netherlands B.V. z siedzibą w Til‑
burg, Holandia (jako Zastawcą) oraz ING Bank N.V. z siedzibą w Am‑
sterdamie, Holandia (jako Zastawnikiem), Zastawca zastawił na
rzecz Zastawnika całość Zabezpieczeń, których właścicielem jest
Zastawca w dniu niniejszej Umowy lub nabytych przez Zastawcę
w przyszłości, w tym patent europejski o numerze EP.2121467, jako
zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Zobowiązań w dniu ich
zapadalności – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.

(T3) 1866895 2018 06 24

(T3) 2361844 2018 04 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
mocy Niderlandzkiej Umowy Zastawu zawartej w dniu 30 czerwca
2016 r. pomiędzy Weener Plastic Netherlands B.V. z siedzibą w Til‑
burg, Holandia (jako Zastawcą) oraz ING Bank N.V. z siedzibą w Am‑
sterdamie, Holandia (jako Zastawnikiem), Zastawca zastawił na
rzecz Zastawnika całość Zabezpieczeń, których właścicielem jest
Zastawca w dniu niniejszej Umowy lub nabytych przez Zastawcę
w przyszłości, w tym patent europejski o numerze EP.2361844, jako
zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonych Zobowiązań w dniu ich
zapadalności – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.

(T3) 1926496 2017 05 23

(T3) 2782842 2018 04 17 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na mocy Niderlandzkiej Umowy Zastawu zawartej w dniu 30
czerwca 2016 r. pomiędzy Weener Plastic Netherlands B.V. z sie‑
dzibą w Tilburg, Holandia (jako Zastawcą) oraz ING Bank N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (jako Zastawnikiem), Za‑
stawca zastawił na rzecz Zastawnika całość Zabezpieczeń, któ‑
rych właścicielem jest Zastawca w dniu niniejszej Umowy lub
nabytych przez Zastawcę w przyszłości, w tym patent europejski
o numerze EP.2782842, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczo‑
nych Zobowiązań w dniu ich zapadalności – zgodnie z definicja‑
mi zawartymi w Umowie”.

(T3) 1874336 2018 04 06
(T3) 1875130 2018 02 11
(T3) 1931998 2018 03 20
(T3) 1931727 2018 05 17

(T3) 1954808 2017 09 19
(T3) 2025278 2017 10 20
(T3) 1994113 2018 06 17
(T3) 2041289 2018 05 12
(T3) 2054242 2017 09 29
(T3) 2097326 2018 03 05
(T3) 2086848 2018 05 16
(T3) 2094481 2018 03 21
(T3) 1980496 2018 05 15
(T3) 2134828 2018 01 12
(T3) 2148669 2017 11 30
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(T3) 2177045 2018 04 27

DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU

(T3) 2214923 2018 04 13

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

(T3) 2157862 2018 04 19

(T3) 1530413 2018 05 02

(T3) 2205769 2018 03 03

(T3) 1610784 2018 03 30
(T3) 1694898 2018 04 24
(T3) 1636593 2017 11 27
(T3) 1769058 2018 06 19
(T3) 1781455 2018 03 14
(T3) 1763430 2017 06 26
(T3) 1781307 2018 02 08

Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy

(T3) 2230940 2018 06 12
(T3) 2297228 2018 05 15
(T3) 2318365 2018 03 05
(T3) 2341784 2018 07 12
(T3) 2415934 2017 12 14
(T3) 2311434 2017 11 21
(T3) 2258711 2018 04 01

3725
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
Unieważniono w całości przez Europej‑
ski Urząd Patentowy
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 186996
(B1) 187121
(B1) 187729
(B1) 188184
(B1) 188187
(B1) 190515
(B1) 190750
(B1) 191475
(B1) 192387
(B1) 193527
(B1) 193563
(B1) 194054
(B1) 194055
(B1) 194453
(B1) 194695
(B1) 195058
(B1) 195071
(B1) 195866
(B1) 196196
(B1) 196843
(B1) 197277
(B1) 198084
(B1) 198488
(B1) 198765
(B1) 199528
(B1) 199621
(B1) 200353
(B1) 200423
(B1) 200959
(B1) 201051
(B1) 201528
(B1) 201532
(B1) 202349
(B1) 202398
(B1) 202520
(B1) 203043
(B1) 203520
(B1) 203625
(B1) 203632
(B1) 203958
(B1) 203984
(B1) 204141
(B1) 205891
(B1) 205957
(B1) 206004
(B1) 206015
(B1) 206295
(B1) 206639
(B1) 207336
(B1) 207808
(B1) 207950
(B1) 208164
(B1) 208169
(B1) 208314
(B1) 208318
(B1) 208958
(B1) 209140
(B1) 209267

2017 09 10
2017 09 18
2017 09 03
2017 09 24
2017 09 09
2017 09 22
2017 09 23
2017 09 16
2017 09 25
2017 09 28
2017 09 15
2017 09 28
2017 09 28
2017 09 17
2017 09 18
2017 09 16
2017 09 21
2016 02 11
2017 09 18
2017 09 26
2017 09 08
2017 09 03
2017 09 23
2017 09 14
2017 09 06
2017 09 27
2017 09 23
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 17
2017 09 25
2017 09 29
2017 09 12
2017 09 18
2017 09 13
2017 09 16
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 13
2017 05 16
2017 09 29
2017 09 27
2017 09 18
2017 09 26
2017 08 01
2017 09 18
2017 09 04
2017 09 01
2017 09 26
2017 09 07
2017 09 11
2017 09 24
2017 09 26
2017 09 11
2017 09 19
2008 04 30
2017 09 03
2017 09 08

(B1) 209806
(B1) 210442
(B1) 210791
(B1) 210894
(B1) 210895
(B1) 210951
(B1) 211169
(B1) 212941
(B1) 213195
(B1) 213201
(B1) 213566
(B1) 213574
(B1) 214019
(B1) 214136
(B1) 214210
(B1) 214400
(B1) 214414
(B1) 214708
(B1) 214982
(B1) 215288
(B1) 215658
(B1) 215879
(B1) 215985
(B1) 216034
(B1) 216036
(B1) 216210
(B1) 216281
(B1) 216791
(B1) 216876
(B1) 217266
(B1) 217427
(B1) 218296
(B1) 218576
(B1) 218667
(B1) 218703
(B1) 218903
(B1) 219262
(B1) 219573
(B1) 219761
(B1) 219914
(B1) 219925
(B1) 220038
(B1) 220463
(B1) 220632
(B1) 220716
(B1) 220854
(B1) 220909
(B1) 220913
(B1) 220929
(B1) 221194
(B1) 221523
(B1) 221719
(B1) 221794
(B1) 221976
(B1) 222115
(B1) 222263
(B1) 222304
(B1) 222306

2017 09 11
2017 09 12
2017 09 05
2017 09 12
2017 09 12
2017 09 09
2017 09 05
2017 09 25
2017 09 02
2017 09 10
2017 09 05
2017 09 26
2017 09 01
2017 09 16
2013 10 01
2017 09 23
2017 09 23
2017 09 21
2017 09 08
2017 09 24
2015 04 26
2017 09 23
2017 09 01
2017 09 14
2017 09 14
2017 09 03
2017 09 20
2017 09 23
2017 09 15
2017 09 28
2017 09 28
2017 09 25
2017 09 15
2017 09 16
2017 09 09
2017 09 27
2017 09 27
2017 09 05
2017 09 17
2017 09 10
2017 09 27
2017 09 05
2017 09 21
2017 09 27
2017 09 16
2017 09 10
2017 09 27
2017 09 17
2017 09 19
2017 09 25
2017 09 13
2017 09 05
2017 06 06
2017 09 15
2017 09 05
2017 09 23
2017 08 27
2017 08 29

(B1) 222354
(B1) 222515
(B1) 222516
(B1) 222578
(B1) 222586
(B1) 222589
(B1) 222591
(B1) 222612
(B1) 222677
(B1) 222681
(B1) 222682
(B1) 222777
(B1) 222815
(B1) 222861
(B1) 222953
(B1) 222994
(B1) 222995
(B1) 222997
(B1) 223403
(B1) 223410
(B1) 223928
(B1) 224140
(B1) 224159
(B1) 224282
(B1) 224286
(B1) 224294
(B1) 224304
(B1) 224393
(B1) 224413
(B1) 224414
(B1) 224448
(B1) 224541
(B1) 224545
(B1) 224546
(B1) 224548
(B1) 224549
(B1) 224622
(B1) 224671
(B1) 224708
(B1) 224833
(B1) 224857
(B1) 224859
(B1) 224863
(B1) 224870
(B1) 225025
(B1) 225062
(B1) 225066
(B1) 225067
(B1) 225089
(B1) 225273
(B1) 225405
(B1) 225477
(B1) 225537
(B1) 225557

Nr 10/2018

2017 09 03
2017 08 02
2017 08 02
2017 09 02
2017 09 05
2017 09 10
2017 09 14
2017 09 03
2017 08 22
2017 09 06
2017 09 27
2017 09 26
2017 08 26
2016 04 03
2017 09 17
2017 08 22
2017 08 22
2017 08 01
2017 08 08
2017 09 12
2017 08 28
2017 08 13
2017 08 02
2017 08 06
2017 08 17
2017 08 29
2017 09 16
2017 09 18
2017 09 24
2017 09 07
2017 08 28
2017 08 19
2017 08 28
2017 08 29
2017 08 30
2017 09 05
2017 09 26
2017 09 19
2017 09 12
2017 09 04
2017 08 18
2017 08 29
2017 08 07
2017 09 23
2017 09 20
2017 08 21
2017 09 15
2017 09 22
2017 08 30
2017 09 18
2017 09 02
2017 09 11
2017 09 03
2017 09 16

(B1) 225637
(B1) 225680
(B1) 225776
(B1) 225792
(B1) 225884
(B1) 225889
(B1) 225893
(B1) 226043
(B1) 226166
(B1) 226224
(B1) 226277
(B1) 226314
(B1) 226315
(B1) 226428
(B1) 226467
(B1) 226514
(B1) 226515
(B1) 226517
(B1) 226624
(B1) 226662
(B1) 226712
(B1) 226995
(B1) 227000
(B1) 227003
(B1) 227066
(B1) 227098
(B1) 227153
(B1) 227165
(B1) 227170
(B1) 227264
(B1) 227297
(B1) 227298
(B1) 227299
(B1) 227300
(B1) 227307
(B1) 227308
(B1) 227327
(B1) 227354
(B1) 227367
(B1) 227369
(B1) 227370
(B1) 227378
(B1) 227380
(B1) 227536
(B1) 227552
(B1) 227556
(B1) 227574
(B1) 227578
(B1) 227600
(B1) 227605
(B1) 227612
(B1) 227615
(B1) 227656
(B1) 227711

2017 09 03
2017 09 09
2017 08 04
2017 09 22
2017 08 04
2017 08 08
2017 08 25
2017 09 08
2017 07 25
2017 09 22
2017 08 13
2017 09 29
2017 09 29
2017 08 29
2017 08 26
2017 09 27
2017 09 02
2017 09 12
2017 09 02
2017 09 12
2017 09 07
2015 10 15
2016 06 25
2017 04 14
2015 08 10
2015 07 13
2012 06 22
2016 10 21
2017 07 16
2017 02 20
2014 10 25
2017 02 12
2017 05 08
2017 07 16
2016 09 20
2016 09 20
2017 06 12
2017 01 24
2016 07 13
2016 08 08
2016 08 22
2016 10 28
2016 11 08
2016 12 20
2012 12 21
2014 05 16
2017 08 08
2012 01 14
2017 01 27
2013 12 20
2016 02 15
2017 05 27
2016 05 13
2016 11 27
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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) 1479735 2017 04 14
(T3) 1489062 2017 04 21
(T3) 1533244 2017 04 22

(T3) 1584518 2017 04 07
(T3) 1589095 2017 04 19
(T3) 1591079 2017 04 28

Nr 10/2018
(T3) 1608445
(T3) 1611011
(T3) 1615613
(T3) 1617940
(T3) 1617960
(T3) 1620534
(T3) 1622986
(T3) 1623172
(T3) 1623532
(T3) 1624756
(T3) 1625697
(T3) 1628968
(T3) 1665952
(T3) 1709856
(T3) 1710760
(T3) 1716258
(T3) 1717022
(T3) 1731569
(T3) 1733279
(T3) 1734831
(T3) 1735896
(T3) 1735963
(T3) 1737492
(T3) 1737717
(T3) 1737718
(T3) 1740043
(T3) 1742563
(T3) 1742564
(T3) 1743229
(T3) 1743502
(T3) 1748779
(T3) 1748965
(T3) 1749336
(T3) 1750911
(T3) 1751007
(T3) 1753330
(T3) 1755690
(T3) 1756806
(T3) 1843375
(T3) 1845069
(T3) 1845615
(T3) 1845642
(T3) 1845748
(T3) 1847256
(T3) 1847366
(T3) 1847587
(T3) 1848213
(T3) 1850111
(T3) 1850142
(T3) 1852482
(T3) 1852634
(T3) 1854393
(T3) 1854607
(T3) 1855286
(T3) 1865270
(T3) 1865914
(T3) 1868550
(T3) 1868798
(T3) 1869307
(T3) 1871400
(T3) 1874917
(T3) 1877371
(T3) 1877640
(T3) 1878426
(T3) 1880067

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 04 02
2017 04 08
2017 04 16
2017 04 23
2017 04 02
2017 04 22
2017 04 19
2017 04 06
2017 04 22
2017 04 24
2017 04 26
2017 04 21
2017 04 13
2017 04 05
2017 04 06
2017 04 15
2017 04 04
2017 04 18
2017 04 01
2017 04 05
2017 04 05
2017 04 15
2017 04 15
2017 04 13
2017 04 13
2017 04 01
2017 04 20
2017 04 19
2017 04 22
2017 04 28
2017 04 28
2017 04 07
2017 04 08
2017 04 13
2017 04 14
2017 04 19
2017 04 20
2017 04 14
2017 04 05
2017 04 05
2017 04 11
2017 04 05
2017 04 28
2017 04 06
2017 04 18
2017 04 18
2017 04 16
2017 04 25
2017 04 24
2017 04 27
2017 04 19
2017 04 13
2017 04 12
2017 04 24
2017 04 18
2017 04 06
2017 04 07
2017 04 04
2017 04 12
2017 04 18
2017 04 06
2017 04 25
2017 04 19
2017 04 26
2017 04 20

(T3) 1880453
(T3) 1883923
(T3) 1883945
(T3) 1885350
(T3) 1891704
(T3) 1897192
(T3) 1907204
(T3) 1978199
(T3) 1978784
(T3) 1985717
(T3) 1990255
(T3) 1992545
(T3) 1992549
(T3) 1992587
(T3) 2004914
(T3) 2005074
(T3) 2008054
(T3) 2009118
(T3) 2010538
(T3) 2010601
(T3) 2010690
(T3) 2010810
(T3) 2011128
(T3) 2012731
(T3) 2012745
(T3) 2012816
(T3) 2013236
(T3) 2013427
(T3) 2013445
(T3) 2018218
(T3) 2023069
(T3) 2024335
(T3) 2024898
(T3) 2041139
(T3) 2056842
(T3) 2103727
(T3) 2107267
(T3) 2108892
(T3) 2110605
(T3) 2110822
(T3) 2113254
(T3) 2113444
(T3) 2134977
(T3) 2134991
(T3) 2137497
(T3) 2139744
(T3) 2139818
(T3) 2140110
(T3) 2140237
(T3) 2142039
(T3) 2142272
(T3) 2142732
(T3) 2142756
(T3) 2144544
(T3) 2144626
(T3) 2144707
(T3) 2144709
(T3) 2145028
(T3) 2146706
(T3) 2146745
(T3) 2146808
(T3) 2147020
(T3) 2147127
(T3) 2148576
(T3) 2150464

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

(T3) 2150739
(T3) 2152358
(T3) 2152988
(T3) 2155598
(T3) 2155682
(T3) 2162353
(T3) 2167847
(T3) 2193715
(T3) 2193716
(T3) 2193717
(T3) 2210500
(T3) 2239070
(T3) 2239180
(T3) 2239403
(T3) 2241190
(T3) 2248899
(T3) 2248995
(T3) 2260719
(T3) 2268706
(T3) 2269321
(T3) 2271197
(T3) 2274740
(T3) 2276485
(T3) 2276578
(T3) 2281014
(T3) 2282866
(T3) 2283214
(T3) 2283283
(T3) 2285391
(T3) 2290258
(T3) 2296496
(T3) 2308244
(T3) 2321505
(T3) 2338679
(T3) 2339111
(T3) 2360255
(T3) 2366725
(T3) 2374383
(T3) 2374962
(T3) 2377767
(T3) 2377831
(T3) 2383398
(T3) 2383535
(T3) 2385012
(T3) 2385310
(T3) 2386747
(T3) 2388733
(T3) 2404510
(T3) 2411393
(T3) 2414218
(T3) 2415475
(T3) 2416978
(T3) 2416983
(T3) 2417086
(T3) 2418246
(T3) 2421378
(T3) 2421679
(T3) 2421758
(T3) 2421858
(T3) 2422010
(T3) 2422046
(T3) 2422047
(T3) 2424482
(T3) 2424679
(T3) 2425094

2017 04 25
2017 04 25
2017 04 16
2017 04 02
2017 04 04
2017 04 28
2017 04 22
2017 04 23
2017 04 23
2017 04 23
2017 04 01
2017 04 01
2017 04 07
2017 04 11
2017 04 17
2017 03 17
2017 04 20
2017 04 20
2017 04 09
2017 04 24
2017 04 27
2017 04 06
2017 04 24
2017 04 09
2017 04 20
2017 04 16
2017 04 23
2017 04 24
2017 04 28
2017 04 03
2017 04 03
2015 07 23
2017 04 10
2017 04 15
2017 04 10
2017 03 24
2016 03 16
2017 04 07
2017 04 12
2017 04 15
2017 04 18
2017 04 12
2017 04 20
2017 04 21
2017 04 14
2017 04 13
2017 04 20
2017 04 11
2017 03 17
2017 04 03
2017 04 23
2017 04 07
2017 04 07
2017 04 09
2017 04 07
2017 04 20
2017 04 23
2017 04 21
2017 04 20
2017 04 15
2017 04 16
2017 04 16
2017 04 23
2017 04 26
2017 04 28
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(T3) 2427563
(T3) 2430591
(T3) 2484864
(T3) 2508262
(T3) 2509336
(T3) 2511463
(T3) 2518241
(T3) 2520192
(T3) 2524700
(T3) 2530418
(T3) 2542080
(T3) 2557914
(T3) 2557969
(T3) 2558185
(T3) 2558260
(T3) 2559121
(T3) 2560574
(T3) 2563680
(T3) 2589288
(T3) 2591822
(T3) 2593473
(T3) 2593705
(T3) 2601949
(T3) 2648053
(T3) 2650310
(T3) 2653276
(T3) 2654141
(T3) 2662342
(T3) 2662343
(T3) 2664594
(T3) 2693958
(T3) 2694067
(T3) 2694564
(T3) 2696941
(T3) 2697055
(T3) 2697072
(T3) 2699311
(T3) 2699395
(T3) 2699674
(T3) 2701488
(T3) 2701841
(T3) 2701869
(T3) 2702060
(T3) 2702129
(T3) 2702130
(T3) 2702208
(T3) 2704792
(T3) 2707315
(T3) 2708285
(T3) 2718047
(T3) 2789498
(T3) 2813331
(T3) 2828802
(T3) 2834589
(T3) 2838392
(T3) 2838805
(T3) 2841412
(T3) 2841506
(T3) 2841827
(T3) 2841828
(T3) 2847498
(T3) 2864226
(T3) 2930121
(T3) 2940298

2017 04 28
2017 04 16
2017 04 10
2017 04 04
2017 04 03
2017 04 15
2017 04 26
2017 04 27
2017 04 01
2017 04 17
2017 03 02
2017 04 12
2017 04 13
2017 04 15
2017 04 16
2017 04 18
2017 04 19
2017 04 26
2017 04 05
2017 04 01
2017 04 06
2017 04 11
2017 04 16
2017 04 05
2017 04 13
2017 04 16
2017 04 20
2017 04 18
2017 04 18
2017 04 18
2017 04 10
2017 04 04
2017 04 02
2017 04 13
2017 04 12
2017 04 16
2017 04 16
2017 04 20
2017 04 18
2017 04 20
2017 04 19
2017 04 13
2017 04 25
2017 04 03
2017 04 04
2017 04 25
2017 04 25
2017 04 27
2017 04 05
2017 04 25
2017 04 10
2017 04 17
2017 03 22
2017 04 04
2017 04 19
2017 04 19
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 19
2017 04 11
2017 04 28
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352

loszczyka prowadzących dzia‑
łalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą
FIRMA INNOWACYJNO-WDRO‑
ŻENIOWA ELEKTRON.

DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
(B1) 224347 12/2016 23.03.2018

Na podstawie art. 156 § 1 pkt
2 i art. 158 § 1 Kodeksu postę‑
powania administracyjnego
w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (test
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwierdza
z urzędu nieważność decyzji
z dnia 10 maja 2016 r. o udzie‑
leniu patentu na wynalazek pt.
„Zespół zaworów z elektroma‑
gnetycznym sterowaniem po‑
średnim”, nr P.409481 na rzecz
Instytutu Techniki Górniczej
KOMAG z siedzibą w Gliwicach
w postępowaniu prowadzo‑
nym na rzecz Instytutu Techni‑
ki Górniczej KOMAG z siedzibą
w Gliwicach oraz p. Andrzeja
Urbanka i p. Arkadiusza Wa‑

Nr 10/2018

(B1) 224348 12/2016 23.03.2018

Na podstawie art. 156 § 1 pkt
2 i art. 158 § 1 Kodeksu postę‑
powania administracyjnego
w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej (test
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776)
Urząd Patentowy RP stwierdza
z urzędu nieważność decyzji
z dnia 11 maja 2016 r. o udzie‑
leniu patentu na wynalazek
pt. „Zamykające i otwierające
urządzenie sterujące przepły‑
wem”, nr P.409636 na rzecz
Instytutu Techniki Górniczej
KOMAG z siedzibą w Gliwicach,
w postępowaniu prowadzo‑
nym na rzecz Instytutu Techni‑
ki Górniczej KOMAG z siedzibą
w Gliwicach oraz p. Andrzeja
Urbanka i p. Arkadiusza Wa‑
loszczyka prowadzących dzia‑
łalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej pod nazwą
FIRMA INNOWACYJNO-WDRO‑
ŻENIOWA ELEKTRON.

Nr 10/2018
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B. WZORY UŻYTKOWE
353
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 247 do nr 70 304)
Y1 (11) 70280
(41) 2017 05 22
(51) A41D 11/00 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
(21) 124588
(22) 2015 11 12
(72) JAKUBAS ADAM, Wrzosowa (PL); ŁADA‑TONDYRA EWA,
Kłobuck (PL); NOWAK MARCJAN, Kamienica Polska (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Bielizna tekstroniczna do spania dla niemowląt
Y1 (11) 70257
(41) 2017 06 05
(51) A47B 47/00 (2006.01)
(21) 124624
(22) 2015 11 26
(72) MLICZEK KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) MLICZEK KRZYSZTOF F. H. SYSTEM, Nowy Sącz (PL)
(54) Szafka ze zdejmowanym panelem przednim
Y1 (11) 70254
(41) 2017 01 16
(51) A47C 17/38 (2006.01)
A47C 17/52 (2006.01)
A47C 17/56 (2006.01)
(21) 124224
(22) 2015 07 13
(72) BERNAŚ MONIKA, Budzisław Kościelny (PL)
(73) BERNAŚ MONIKA, Budzisław Kościelny (PL)
(54) Łóżko wiszące
Y1 (11) 70270
(41) 2018 05 07
(51) A61D 1/12 (2006.01)
(21) 125769
(22) 2016 10 25
(72) STEFAŃSKA BARBARA, Gowarzewo (PL); NOWAK
WŁODZIMIERZ, Bolechówko (PL); SKORACKI ALEKSANDER,
Poznań (PL); KASPROWICZ‑POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL);
FRANKIEWICZ ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
SKORACKI ALEKSANDER BASKO, Poznań (PL)
(54) Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz dia‑
gnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek
Y1 (11) 70287
(41) 2018 01 29
(51) A61J 1/00 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
A61G 9/00 (2006.01)
(21) 125397
(22) 2016 07 27
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKA MARTA FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
MARTA, Włoszczowa (PL)
(54) Pojemnik
Y1 (11) 70293
(41) 2018 02 26
(51) A62C 3/06 (2006.01)
B27G 3/00 (2006.01)
(21) 125490
(22) 2016 08 16
(72) BARBUKOW BORYS, Dąbrówka (PL)

(73) 4 CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Bezpieczne nieiskrzące urządzenie obróbcze sterowane nume‑
rycznie
Y1 (11) 70282
(41) 2017 06 19
(51) B01D 46/10 (2006.01)
(21) 124689
(22) 2015 12 17
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ, Kłobuck (PL); TADEUSIAK RAFAŁ,
Kłobuck (PL)
(73) KRONO‑PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck (PL)
(54) Filtr
Y1 (11) 70278
(41) 2016 07 04
(51) B01F 7/06 (2006.01)
B01F 7/22 (2006.01)
(21) 123642
(22) 2014 12 22
(72) KORONOWICZ TADEUSZ, Sopot (PL); GICALA BOGDAN,
Czechowice‑Dziedzice (PL)
(73) REDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Wirnik dwuskrzydłowy mieszadła
Y1 (11) 70286
(41) 2018 01 03
(51) B04C 3/00 (2006.01)
(21) 125287
(22) 2016 06 30
(72) SZERGOWICZ PAWEŁ, Jedlicze (PL)
(73) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Separator fazowy
Y1 (11) 70281
(41) 2017 06 19
(51) B05C 9/02 (2006.01)
B05C 11/02 (2006.01)
(21) 124685
(22) 2015 12 16
(72) ZABROWARNY ADAM, Człuchów (PL); KANTAK BARTOSZ,
Przechlewo (PL)
(73) PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów (PL)
(54) Mieszalnik do nanoszenia mieszanin impregnacyjnych na no‑
śniki węglowe
Y1 (11) 70304
(41) 2016 11 21
(51) B23K 1/002 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
(62) 412356
(21) 126417
(22) 2015 05 15
(72) PIECZARA ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL); PIOTROWSKI
TADEUSZ, Katowice (PL)
(73) GONAR‑BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do wykonywania połączeń lutowanych w atmos‑
ferach redukcyjno‑ochronnych
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Y1 (11) 70279
(41) 2016 03 29
(51) B26D 7/10 (2006.01)
B26D 7/26 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
B26D 1/36 (2006.01)
B23Q 11/14 (2006.01)
(21) 124417
(22) 2015 09 24
(30) 201431243
2014 09 25
ES
(72) SÁNCHEZ JOAN BERENGUEL, Girona (ES)
(73) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL TER, S.A.
(COEMTER), GIRONA (ES)
(54) Termostatowany mechanizm cięcia udarowego
Y1 (11) 70298
(41) 2018 04 23
(51) B42D 3/00 (2006.01)
(21) 125677
(22) 2016 10 14
(72) MORAWCZYŃSKI PAWEŁ, Gdańsk (PL)
(73) MORAWCZYŃSKA IWONA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY
NORMEX, Gdańsk (PL)
(54) Oprawa złożona
Y1 (11) 70263
(41) 2018 03 26
(51) B42F 13/00 (2006.01)
B42F 7/00 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
(21) 125566
(22) 2016 09 12
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego
Y1 (11) 70268
(41) 2018 04 23
(51) B61J 1/10 (2006.01)
B60S 13/02 (2006.01)
(21) 125689
(22) 2016 10 14
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Przesuwnica do pojazdów szynowych
Y1 (11) 70273
(41) 2018 02 12
(51) B62B 7/06 (2006.01)
(21) 126241
(22) 2017 04 07
(72) TUTAKOWSKI EDWARD, Stromiec (PL)
(73) TUTAKOWSKI EDWARD FIRMA TUTEK PRODUCENT WÓZKÓW
DZIECIĘCYCH, Stromiec (PL)
(54) Element ramy składanego wózka dziecięcego
Y1 (11) 70267
(41) 2018 04 23
(51) B63B 29/14 (2006.01)
(21) 125687
(22) 2016 10 14
(72) BIENIEWSKI ZBIGNIEW, Ełk (PL)
(73) MARDTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szpetal Górny (PL)
(54) Zespół ścienno‑sufitowo‑podłogowy kabiny statku wodnego
Y1 (11) 70260
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125541
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL); ABRAMOWICZ‑GERIGK
TERESA, Gdynia (PL); BURCIU ZBIGNIEW, Suchy Dwór (PL);
STEFURAK WIKTOR, Wrocław (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna

Nr 10/2018

Y1 (11) 70261
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125545
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
Y1 (11) 70262
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125546
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
Y1 (11) 70247
(41) 2018 06 18
(51) B64F 1/18 (2006.01)
E01F 9/016 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F21W 111/06 (2006.01)
(21) 124133
(22) 2015 06 01
(72) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL); KURTASZ PAWEŁ,
Opole (PL)
(73) BŁACHOWICZ ANDRZEJ, Biadacz (PL)
(54) Lampa sygnalizacyjna światłości średniej
Y1 (11) 70275
(41) 2016 04 25
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(62) 409771
(21) 126628
(22) 2014 10 11
(72) WĘGRZYN PAWEŁ, Zalesie (PL); RADUCHA TOMASZ,
Warszawa (PL)
(73) GIL JERZY FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA
CYWILNA, Chełmża (PL); WĘGRZYN PAWEŁ FIRMA PRODUKCYJNO
‑HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie (PL); JERONIMO
MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(54) Kartonowy ekspozytor
Y1 (11) 70253
(41) 2017 10 23
(51) B65D 27/00 (2006.01)
(21) 125029
(22) 2016 04 11
(72) ŚWIŚ MAREK, Czystochleb (PL); KUCA RAFAŁ, Wąbrzeźno (PL)
(73) PLAST‑FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(54) Koperta bezpieczna do przewozu urządzeń i podzespołów
elektronicznych
Y1 (11) 70289
(41) 2018 02 12
(51) B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
(21) 125433
(22) 2016 08 04
(72) JANIAK KRZYSZTOF, Dąbrowa (PL)
(73) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów (PL)
(54) Opakowanie foliowe
Y1 (11) 70290
(51) B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
(21) 125434

(41) 2018 02 12

(22) 2016 08 04
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(72) JANIAK KRZYSZTOF, Dąbrowa (PL)
(73) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów (PL)
(54) Opakowanie foliowe
Y1 (11) 70291
(41) 2018 02 12
(51) B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
A23B 7/154 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
(21) 125435
(22) 2016 08 04
(72) JANIAK KRZYSZTOF, Dąbrowa (PL)
(73) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ksawerów (PL)
(54) Opakowanie foliowe
Y1 (11) 70265
(41) 2018 04 09
(51) C10L 3/10 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
(21) 125630
(22) 2016 09 27
(72) KOSZTOŁOWICZ JANUSZ, Sanok (PL)
(73) GTC FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok (PL)
(54) Moduł regeneracji zawodnionego glikolu
Y1 (11) 70285
(41) 2017 12 18
(51) E01C 11/22 (2006.01)
E01F 5/00 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
(21) 125223
(22) 2016 06 10
(72) SOBIESIAK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) SOBIESIAK ANDRZEJ ZYGMUNT AS PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWE, Piaseczno (PL)
(54) Element liniowego systemu odwadniająco‑napowietrzającego
Y1 (11) 70274
(41) 2018 01 15
(51) E01F 15/00 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
(21) 125821
(22) 2016 12 07
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Belka konstrukcyjna profilowana z blachy
Y1 (11) 70277
(41) 2013 05 27
(51) E03F 5/04 (2006.01)
(62) 400831
(21) 126869
(22) 2012 09 19
(72) DOBROWOLSKI MACIEJ, Grodziszcze (PL)
(73) CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(54) Urządzenie odpływowe, zwłaszcza do brodzików lub posadzek
Y1 (11) 70259
(41) 2018 03 12
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 7/22 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
(21) 125538
(22) 2016 09 02
(72) GACIEK PAWEŁ, Wieprz (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Obejma wzmacniająca połączenie płyt ocieplenia ze ścianą
zewnętrzną lub pokryciem dachowym budynku
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Y1 (11) 70295
(41) 2018 02 26
(51) E04B 1/76 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 125507
(22) 2016 08 23
(72) RUTKA JERZY, Olsztyn (PL)
(73) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Tarcza do stabilizacji podłoża dla osadzenia płyty izolacyjnej
renowacyjnego ocieplenia typu lekkiego
Y1 (11) 70276
(41) 2014 09 15
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(62) 403145
(21) 126770
(22) 2013 03 14
(72) CARION CHRISTOPHE, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Płyta stropowa kanałowa
Y1 (11) 70283
(41) 2017 10 23
(51) E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 125043
(22) 2016 04 14
(72) KALICIŃSKI MIROSŁAW, Kadcza (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Rynna teleskopowa, zwłaszcza dla okien dachowych
Y1 (11) 70302
(41) 2018 02 26
(51) E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
(21) 126342
(22) 2017 05 10
(72) BARCZAK MAREK, Lublin (PL)
(73) BARCZAK MAREK P.P.H.U. STARE DREWNO, Lublin (PL)
(54) Okładzina drewniana
Y1 (11) 70303
(41) 2018 02 26
(51) E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
(21) 126343
(22) 2017 05 10
(72) BARCZAK MAREK, Lublin (PL)
(73) BARCZAK MAREK P.P.H.U. STARE DREWNO, Lublin (PL)
(54) Okładzina drewniana
Y1 (11) 70301
(41) 2013 10 28
(51) E04F 17/02 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
(62) 398888
(21) 125852
(22) 2012 04 19
(72) DARŁAK JÓZEF, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Daszek kominowy
Y1 (11) 70296
(51) E04G 3/28 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
E04G 1/24 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
(21) 125508

(41) 2018 02 26

(22) 2016 08 24
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(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); RYNKIEWICZ MATEUSZ,
Olecko (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Rusztowanie mobilne
Y1 (11) 70297
(41) 2018 03 12
(51) E04G 5/14 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 1/04 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 3/00 (2006.01)
(21) 125535
(22) 2016 09 01
(72) LISIEWICZ LECH, Wolsztyn (PL)
(73) LISIEWICZ LECH, Wolsztyn (PL)
(54) Balustrada ochronna rusztowania budowlanego zwłaszcza
elewacyjnego
Y1 (11) 70284
(41) 2017 11 20
(51) E04H 7/30 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
(21) 125118
(22) 2016 05 12
(72) BRZOZOWSKI KRZYSZTOF, Kosakowo (PL); PAWLIKOWSKI
MAREK, Kosakowo (PL)
(73) RIELA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartoszyno (PL)
(54) Silos
Y1 (11) 70269
(41) 2018 05 07
(51) E06B 9/52 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(21) 125717
(22) 2016 10 31
(72) FORNALEWICZ TOMASZ, Włocławek (PL); GRUDZIŃSKI
JANUSZ, Złotoria (PL)
(73) ANWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(54) Profil ramki moskitiery
Y1 (11) 70266
(41) 2018 04 23
(51) E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 125668
(22) 2016 10 12
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Odrzwia podatne chodnikowe
Y1 (11) 70251
(41) 2017 12 18
(51) F16B 7/00 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 3/00 (2006.01)
(21) 125222
(22) 2016 06 13
(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); KOCOŃ RAFAŁ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Złącze mocujące uchwyt rurowy
Y1 (11) 70258
(41) 2018 02 26
(51) F16B 35/04 (2006.01)
(21) 125494
(22) 2016 08 17
(72) DURAJ MATEUSZ, Wilkowice (PL); WALA IRENEUSZ,
Katowice (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Śruba

Nr 10/2018

Y1 (11) 70264
(41) 2018 04 09
(51) F16K 11/085 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
(21) 125617
(22) 2016 09 26
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Szczejkowice (PL); KALITA
MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Modułowy zawór zwrotny
Y1 (11) 70300
(41) 2018 06 04
(51) F16L 21/00 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
(21) 125809
(22) 2016 12 01
(72) CICHOS ROMAN, Nakło Śląskie (PL)
(73) CICHOS ROMAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
WILLI, Nakło Śląskie (PL)
(54) Półkompensator do rur z tworzyw sztucznych, zwłaszcza do
systemów odwodnień rurowych
Y1 (11) 70299
(41) 2018 05 07
(51) F21V 17/00 (2006.01)
F16B 2/02 (2006.01)
(21) 125711
(22) 2016 10 27
(72) WOJNAROWSKI DAMIAN, Katowice (PL); MERTA ŁUKASZ,
Siewierz (PL)
(73) WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa
Y1 (11) 70252
(41) 2017 10 23
(51) F23J 13/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
(21) 125053
(22) 2016 04 19
(72) LISZOWSKI TOMASZ, Kobiór (PL); BRATEK SEBASTIAN,
Szejkowice (PL)
(73) HOLDUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Kominkowy wymiennik ciepła
Y1 (11) 70255
(41) 2015 08 17
(51) F23M 9/06 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
(21) 122780
(22) 2014 02 07
(72) GULCZYŃSKI JERZY, Kietrz (PL)
(73) JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
ELEKTROMET, Gołuszowice (PL)
(54) Deflektor do kotłów na paliwo stałe
Y1 (11) 70250
(41) 2018 01 29
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
(21) 125373
(22) 2016 07 19
(72) BŁASZCZYK WOJCIECH, Łódź (PL); KUCIŃSKA‑KRÓL IWONA,
Łódź (PL); MADEJ‑KIEŁBIK LONGINA, Łódź (PL); NIEZGODA
TADEUSZ, Warszawa (PL); SŁAWIŃSKI GRZEGORZ, Kręczki (PL);
BOGUSZ PAWEŁ, Parzniew (PL); ŚWIERCZEWSKI MAREK,
Żuromin (PL); PIETRZAK ROMAN, Wieluń (PL); SYKUŁA PAWEŁ,
Panki (PL); SYKUŁA ŁUKASZ, Panki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU
OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Przeciwwybuchowy panel ochronny

Nr 10/2018
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Y1 (11) 70249
(41) 2018 01 29
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
(21) 125374
(22) 2016 07 19
(72) BŁASZCZYK WOJCIECH, Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN,
Ruda Bugaj (PL); ZIELIŃSKA DOROTA, Łódź (PL); KUCIŃSKA‑KRÓL
IWONA, Łódź (PL); MADEJ‑KIEŁBIK LONGINA, Łódź (PL); NIEZGODA
TADEUSZ, Warszawa (PL); SŁAWIŃSKI GRZEGORZ, Kręczki (PL);
BOGUSZ PAWEŁ, Parzniew (PL); ŚWIERCZEWSKI MAREK,
Żuromin (PL); PIETRZAK ROMAN, Wieluń (PL); SYKUŁA PAWEŁ,
Panki (PL); SYKUŁA ŁUKASZ, Panki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU
OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Przeciwwybuchowy panel ochronny
Y1 (11) 70248
(41) 2018 02 12
(51) F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
(21) 125375
(22) 2016 08 08
(72) BŁASZCZYK WOJCIECH, Łódź (PL); FEJDYŚ MARZENA,
Łódź (PL); KUCIŃSKA‑KRÓL IWONA, Łódź (PL); MADEJ‑KIEŁBIK
LONGINA, Łódź (PL); NIEZGODA TADEUSZ, Warszawa (PL);
SŁAWIŃSKI GRZEGORZ, Kręczki (PL); BOGUSZ PAWEŁ, Parzniew (PL);
ŚWIERCZEWSKI MAREK, Żuromin (PL); PIETRZAK ROMAN,
Wieluń (PL); SYKUŁA PAWEŁ, Panki (PL); SYKUŁA ŁUKASZ, Panki (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL); WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU
OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Konieczki (PL)
(54) Przeciwwybuchowy panel ochronny
Y1 (11) 70256
(41) 2017 12 18
(51) F41H 5/08 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
A45C 5/00 (2006.01)
(21) 125233
(22) 2016 06 15
(72) KOŚLA KATARZYNA, Dąbrowa (PL); KUCHARSKA‑JASTRZĄBEK
AGNIESZKA, Łódź (PL); FEJDYŚ MARZENA, Łódź (PL); GRABOWSKA
GRAŻYNA, Łódź (PL); BŁASZCZYK JOANNA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(54) Teczka balistyczna
Y1 (11) 70271
(41) 2018 01 03
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 11/02 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
(21) 126075
(22) 2017 02 24
(72) MAKUCH MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do stabilizacji kuli referencyjnej na powierzchni terenu
Y1 (11) 70272
(41) 2018 01 03
(51) G01C 15/00 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
(21) 126076
(22) 2017 02 24
(72) MAKUCH MARIA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do mocowania kuli referencyjnej na balustradach
i poręczach
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Y1 (11) 70292
(41) 2018 02 26
(51) G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
(21) 125484
(22) 2016 08 12
(72) PUCZYŃSKI DAMIAN, Warszawa (PL); MINOROWICZ BARTOSZ,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) DAZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przyjmowania i nadawania paczek pocztowych
Y1 (11) 70288
(41) 2018 01 29
(51) H01R 13/62 (2006.01)
(21) 125398
(22) 2016 07 27
(72) KUNSTMAN PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) SANGO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Zespół montażowy
Y1 (11) 70294
(41) 2018 02 26
(51) H05K 3/00 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)
(21) 125502
(22) 2016 08 22
(72) TOMASZEWSKI JACEK, Warszawa (PL); CISZEWSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) SEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Spinka usztywniająca
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01N 3/02 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23B 7/157 (2006.01)
A23B 7/154 (2006.01)
A41D 11/00 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
A45C 3/02 (2006.01)
A45C 5/00 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)
A47C 17/38 (2006.01)
A47C 17/52 (2006.01)
A47C 17/56 (2006.01)
A61B 5/01 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
A61D 1/12 (2006.01)
A61G 9/00 (2006.01)
A61J 1/00 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
B01D 46/10 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
B01F 7/22 (2006.01)
B04C 3/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
B05C 11/02 (2006.01)

70289*
70290*
70291*
70289*
70290*
70291*
70280
70263*
70263*
70256*
70256*
70257
70254
70254*
70254*
70280*
70287*
70270
70287*
70287
70293
70282
70265*
70265*
70265*
70278
70278*
70286
70281
70281*

B23K 1/002 (2006.01)
B23K 3/08 (2006.01)
B23Q 11/14 (2006.01)
B26D 7/10 (2006.01)
B26D 7/26 (2006.01)
B26D 1/38 (2006.01)
B26D 1/36 (2006.01)
B27G 3/00 (2006.01)
B42D 3/00 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
B42F 7/00 (2006.01)
B60S 13/02 (2006.01)
B61J 1/10 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B63B 29/14 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B64F 1/18 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)

70304
70304*
70279*
70279
70279*
70279*
70279*
70293*
70298
70263
70263*
70268*
70268
70273
70267
70260
70260*
70261
70261*
70262
70262*
70247
70275
70275*
70253
70289
70289*
70289*
70290
70290*
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1

2

1

2

1

2

1

2

B65D 85/50 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/52 (2006.01)
B65D 85/50 (2006.01)
B65D 90/08 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E01F 9/016 (2006.01)
E01F 5/00 (2006.01)
E01F 15/00 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 7/22 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/49 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04D 13/064 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/24 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/10 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 1/18 (2006.01)
E04G 1/24 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 1/04 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 3/00 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)

70290*
70291
70291*
70291*
70284*
70265*
70265
70285
70247*
70285*
70274
70285*
70285*
70277
70259
70259*
70259*
70295
70295*
70276*
70274*
70274*
70276
70283
70283*
70283*
70259*
70295*
70302
70302*
70303
70303*
70301
70295*
70296
70296*
70296*
70296*
70297
70297*
70297*
70297*
70297*
70284
70251*

E05B 3/00 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
F16B 13/00 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16B 2/02 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F16K 27/00 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
F16M 11/02 (2006.01)
F16M 11/36 (2006.01)
F16M 13/02 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21W 111/06 (2006.01)
F21Y 101/02 (2006.01)
F23J 13/06 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 15/06 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
H01L 35/28 (2006.01)
H01R 13/62 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
H05K 1/02 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)

70251*
70269
70269*
70266
70266*
70295*
70251
70258
70299*
70264
70264*
70264*
70300
70300*
70271*
70271*
70272*
70299
70247*
70247*
70301*
70252
70252*
70301*
70255
70255*
70250
70250*
70249
70249*
70248
70248*
70248*
70248*
70256
70256*
70271
70272
70292
70292*
70252*
70288
70294
70294*
70294*

70269
70270
70271
70272
70273
70274
70275
70276
70277
70278
70279
70280
70281
70282
70283
70284
70285
70286

E06B 9/52 (2006.01)
A61D 1/12 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
E01F 15/00 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
B01F 7/06 (2006.01)
B26D 7/10 (2006.01)
A41D 11/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
B01D 46/10 (2006.01)
E04D 13/04 (2006.01)
E04H 7/30 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
B04C 3/00 (2006.01)

70287
70288
70289
70290
70291
70292
70293
70294
70295
70296
70297
70298
70299
70300
70301
70302
70303
70304

A61J 1/00 (2006.01)
H01R 13/62 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
G07B 17/00 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
H05K 3/00 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
B42D 3/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F16L 21/00 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
B23K 1/002 (2006.01)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

70247
70248
70249
70250
70251
70252
70253
70254
70255
70256
70257

B64F 1/18 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
A47C 17/38 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F41H 5/08 (2006.01)
A47B 47/00 (2006.01)

70258
70259
70260
70261
70262
70263
70264
70265
70266
70267
70268

F16B 35/04 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B42F 13/00 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
B63B 29/14 (2006.01)
B61J 1/10 (2006.01)

354
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).
119027
122901
123200
124440
124581
124592
124625
124876

24/2011
20/2015
01/2016
08/2017
11/2017
11/2017
12/2017
18/2017

124980
125284
125294
125295
125372
125467
125927

20/2017
01/2018
02/2018
02/2018
03/2018
04/2018
20/2017

355
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).
120892
122487
125805

20/2013
10/2015
12/2017
356

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:

Nr 10/2018
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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.

(Y1) 67892 2018 03 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EUROIMPEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo, Polska 015354500
i dokonanie wpisu: EUROIMPEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria, Polska 015354500

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.

(Y1) 65773
(Y1) 65805
(Y1) 65806
(Y1) 65807
(Y1) 65890
(Y1) 65892
(Y1) 66079
(Y1) 67242
(Y1) 67693
(Y1) 67741
(Y1) 67742
(Y1) 67743
(Y1) 67825
(Y1) 67828

(Y1) 65832 2018 05 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo, Pol‑
ska 634224042 i dokonanie wpisu: TFP GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śrem, Polska 634224042
(Y1) 66899 2018 05 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510015550 i dokonanie
wpisu: KOLSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510015550

357
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.
2017 11 02
2017 11 02
2017 11 02
2017 11 06
2017 11 12
2017 11 26
2017 11 25
2017 11 20
2017 11 07
2017 11 19
2017 11 22
2017 11 30
2017 11 07
2017 11 16

(Y1) 67873
(Y1) 67909
(Y1) 67971
(Y1) 67978
(Y1) 67980
(Y1) 68193
(Y1) 68300
(Y1) 68645
(Y1) 69015
(Y1) 69069
(Y1) 69146
(Y1) 69494
(Y1) 69503

2017 11 16
2017 11 27
2016 06 09
2017 11 08
2017 11 26
2011 03 31
2017 11 30
2017 05 28
2017 11 26
2017 08 06
2017 11 05
2017 07 04
2013 09 20

3736
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Nr 10/2018

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

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 24 561 do nr 24 660)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-04
(11) 24561
(22) 2017 12 19
JIANTING YE, Wólka Kosowska, PL.
JIANTING YE
Klapki

(21) 26111

(51) 06-01
(11) 24562
(22) 2018 06 25
(21) 26691
(73) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk, PL.
(72) Dongyang Chenand
(54) Fotel biurowy
(55)

(51) 06-01
(11) 24563
(22) 2018 06 25
(21) 26692
(73) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk, PL.
(72) Dongyang Chenand

(54) Fotel biurowy
(55)

(51) 06-01
(11) 24564
(22) 2018 06 25
(21) 26693
(73) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk, PL.
(72) Dongyang Chenand
(54) Fotel biurowy
(55)

(51) 11-05
(11) 24565
(22) 2017 05 29
(21) 25593
(73) STANISZEWSKA DAGMARA BEST FASHION AGENCY,
Rzeszów, PL.
(72) ZIELIŃSKI JAKUB

Nr 10/2018
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(54) Proporzec samochodowy
(55)

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

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

11-02
(11) 24569
(22) 2018 03 13
SADOWSKA MAŁGORZATA, Zdzięsławice, PL.
SADOWSKA MAŁGORZATA
Wyrób ozdobny

3737
(21) 26357

08-05
(11) 24566
(22) 2018 01 23
(21) 26197
BRZEZIŃSKI MARIUSZ PPH PAC-POL, Warszawa, PL.
BRZEZIŃSKI MARIUSZ
Tarcza do zacierania tynków

(51) 23-04
(11) 24570
(22) 2017 09 08
(21) 25995
(73) CATKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) KOTT ROMUALD
(54) Kratka kominkowo-wentylacyjna.
(55)

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

15-03
(11) 24567
(22) 2018 01 31
(21) 26228
SZCZEPAŃSKI SEBASTIAN PŁUGI ŚNIEŻNE.PL, Przybyszów, PL.
SZCZEPAŃSKI SEBASTIAN
Aerator-wertykulator

(51) 06-04
(11) 24568
(22) 2018 02 05
(21) 26242
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 23-04
(11) 24571
(22) 2017 09 08
(21) 25991
(73) CATKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) KOTT ROMUALD
(54) Kratka kominkowo-wentylacyjna
(55)

(51) 23-04
(11) 24572
(22) 2017 09 08
(21) 25990
(73) CATKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) KOTT ROMUALD
(54) Kratka kominkowo-wentylacyjna
(55)

(51) 23-04
(11) 24573
(22) 2017 09 08
(21) 25989
(73) CATKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) KOTT ROMUALD

3738
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(51) 19-03
(11) 24578
(22) 2018 04 26
(21) 26520
(73) LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY, Ostrów Wielkopolski, PL.
(72) LITWIN STANISŁAW
(54) Kalendarz
(55)

(54) Kratka kominkowo-wentylacyjna
(55)

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

25-01
(11) 24574
(22) 2018 04 30
POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
ŚREDNIAWA WOJCIECH, PAŁASZ MAREK
Obrzeże podświetlane

Nr 10/2018

(21) 26525

(51) 01-01
(11) 24579
(22) 2018 05 28
(21) 26627
(73) RYMS JAROSŁAW, Mrągowo, PL.; BAŁDYGA EMIL,
Mrągowo, PL.
(72) RYMS JAROSŁAW, BAŁDYGA EMIL
(54) Produkt cukierniczy
(55)
(51) 09-03
(11) 24575
(22) 2018 01 16
(21) 26181
(73) CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Cieszyn, PL.
(72) WNUK ANNA
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 24576
(22) 2018 01 16
(21) 26182
(73) CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Cieszyn, PL.
(72) DOŁKOWSKA KAROLINA
(54) Opakowanie
(55)

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

22-05
(11) 24577
(22) 2018 03 29
WILCZEK ANTONI, Stalowa Wola, PL.
WILCZEK ANTONI
Przynęta wędkarska

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

06-06
(11) 24580
(22) 2018 04 24
TUROWSKI PAWEŁ, Białystok, PL.
TUROWSKI PAWEŁ
Diodowy parawan elektroluminescencyjny

(21) 26510

(21) 26424

(51) 32-00
(11) 24581
(22) 2018 02 16
(21) 26285
(73) CHOJNICKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, Chojnice, PL.
(72) KAROLCZAK JOLANTA

Nr 10/2018
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(54) Wzór powierzchniowy
(55)

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

(51) 19-08
(11) 24585
(22) 2018 04 23
(21) 26496
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta opakowania
(55)

20-03
(11) 24582
(22) 2018 03 05
(21) 26333
SKOCZYLAS MARIUSZ, Wrocław, PL.
SKOCZYLAS MARIUSZ
Tablica informacyjna nakładana na płytkę osłonową włączni‑

(51) 30-02
(11) 24586
(22) 2018 04 25
(73) COLOR BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk, PL.
(72) LUBKIEWICZ DARIUSZ
(54) Zestaw modułów do budowy domku dla kota
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

3739

(21) 26512

12-06
(11) 24583
(22) 2018 04 09
(21) 26448
WARDZYŃSKI ARTUR EMZI BOATS, Stare Babice, PL.
PAZIEWSKI MICHAŁ
Łódź motorowa

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

19-04
(11) 24587
(22) 2018 05 07
(21) 26541
KLUCZNA RENATA NEWS PRESS, Częstochowa, PL.
KLUCZNA RENATA
Czasopismo

(51) 13-03
(11) 24584
(22) 2018 04 10
(21) 26457
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(72) DULSKI ZBIGNIEW, GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, DUNAJSKI
PAWEŁ, SZCZEPKOWSKI JAKUB, ŻEGLARSKI JAN, RZEŹNIK KAMIL,
ZALEWSKI PAWEŁ, LANKIEWICZ SEBASTIAN
(54) Rączka do rozłącznika izolacyjnego
(55)

(51) 09-05
(11) 24588
(22) 2018 05 08
(73) SKRZECZKOWSKA IWONA, Warszawa, PL.
(72) SKRZECZKOWSKA IWONA

(21) 26545
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(54) Opakowanie na kolczyki
(55)

Nr 10/2018

(54) Nagrobek
(55)

(51) 04-04, 28-03, 09-03 (11) 24592 (22) 2018 05 11 (21) 26558
(73) DONEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(72) ZHICHUN ON
(54) Zestaw kosmetyczny w opakowaniu
(55)

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

26-01
(11) 24589
(22) 2018 05 09
(21) 26552
MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa, PL.
MAŃKA GRAŻYNA
Znicz nagrobny

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

25-01
(11) 24593
(22) 2018 05 14
POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
PAŁASZ MAREK
Płyta brukowa

(21) 26559

25-02
(11) 24590
(22) 2018 05 10
(21) 26555
WIĘSYK SŁAWOMIR, Lublin, PL.; SZWARC JACEK, Lublin, PL.
WIĘSYK SŁAWOMIR, SZWARC JACEK
Moduł drzwiowy ściany przesuwnej

(51) 25-03
(11) 24591
(22) 2018 05 10
(21) 26557
(73) CZYCZERSKI JÓZEF, Strzegom, PL.; CZYCZERSKA KAROLINA,
Wieśnica, PL.
(72) CZYCZERSKI JÓZEF, CZYCZERSKA KAROLINA

(51) 32-00
(11) 24594
(22) 2018 05 14
(21) 26563
(73) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(72) DIETRICH KRZYSZTOF

Nr 10/2018
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(54) Znak graficzny na opakowanie produktu cukierniczego
(55)

(51) 09-02
(11) 24595
(22) 2018 05 14
(73) G4 GARAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(72) KASPRZYK MICHAŁ
(54) Kanister
(55)

3741

(51) 25-01
(11) 24598
(22) 2018 05 15
(21) 26574
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) PISAREK MONIKA
(54) Zestaw kafli ściennych
(55)

(51) 25-01
(11) 24599
(22) 2018 02 09
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26577

(51) 25-01
(11) 24600
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26578

(21) 26566

(51) 19-08
(11) 24596
(22) 2018 05 15
(21) 26570
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) Kempa Jan, Klusek Radosław
(54) Gadżet reklamowo-informacyjny
(55)

(51) 06-03
(11) 24597
(22) 2018 05 15
(21) 26571
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) PISAREK MONIKA
(54) Stolik
(55)

(51) 26-05
(11) 24601
(22) 2018 05 17
(21) 26584
(73) PONETA ŁUKASZ, STĘPIEŃ TOMASZ, STĘPIEŃ WOJCIECH ECO
POWER ENERGY SPÓŁKA CYWILNA, Radom, PL.
(72) PONETA ŁUKASZ ARKADIUSZ
(54) Oprawa LED
(55)

(51) 25-01
(11) 24602
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26588

3742

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 25-01
(11) 24603
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26593

(51) 25-01
(11) 24604
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26594

Nr 10/2018

(51) 19-08
(11) 24607
(22) 2018 05 19
(21) 26605
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 24608
(22) 2018 05 19
(21) 26606
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)
(51) 25-01
(11) 24605
(22) 2018 02 23
(73) CERAMIKA STYLE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(72) KOŃCZAK-WŁODARCZYK KAMILA
(54) Płytka ceramiczna
(55)

(21) 26595

(51) 19-08
(11) 24606
(22) 2018 05 19
(21) 26604
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

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

19-04
(11) 24609
(22) 2018 05 19
(21) 26608
ORZECHOWSKA-KLIMICZ ELŻBIETA, Białystok, PL.
ORZECHOWSKA-KLIMICZ ELŻBIETA
Księga rachunków domowych

(51) 19-08
(11) 24610
(22) 2018 05 18
(73) IZYDORCZYK MICHAŁ IZI, Rożno-Parcele, PL.
(72) IZYDORCZYK MICHAŁ

(21) 26609

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Etykieta
(55)

3743

(51) 06-04
(11) 24615
(22) 2018 06 20
(21) 26681
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Zestaw mebli kuchennych
(55)

(51) 06-04
(11) 24611
(22) 2018 05 24
(21) 26618
(73) VIVALDI MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, PL.
(72) WOJNAR WALDEMAR
(54) Szafka
(55)

(51) 06-04
(11) 24612
(22) 2018 06 05
(21) 26651
(73) VIVALDI MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krosno, PL.
(72) WOJNAR WALDEMAR
(54) Szafka
(55)

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

07-99
(11) 24613
(22) 2018 06 18
(21) 26673
KORCZYŃSKI ANDRZEJ PPHU WARMEL, Warszawa, PL.
KORCZYŃSKI ANDRZEJ
Lejek do przetworów i balonów

(51) 09-03
(11) 24614
(22) 2018 06 18
(21) 26674
(73) GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(72) ZASADZIŃSKI WOJCIECH
(54) Kubek do pakowania produktów spożywczych
(55)

(51) 06-06
(11) 24616
(22) 2018 06 20
(21) 26682
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Stopka meblowa
(55)

(51) 18-03
(11) 24617
(22) 2018 06 22
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(72) ROJEK JERZY
(54) Krój pisma
(55)

(21) 26686

(51) 18-03
(11) 24618
(22) 2018 06 22
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(72) ROJEK JERZY
(54) Krój pisma
(55)

(21) 26687
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 18-03
(11) 24619
(22) 2018 06 22
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(72) ROJEK JERZY
(54) Krój pisma
(55)

(51) 18-03
(11) 24620
(22) 2018 06 22
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(72) ROJEK JERZY
(54) Krój pisma
(55)

(21) 26688

(21) 26689

(51) 12-12
(11) 24621
(22) 2018 06 26
(21) 26697
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, KILISZEK ANDRZEJ
(54) Chodzik
(55)

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

09-01
(11) 24622
(22) 2018 07 02
(21) 26708
MIKOŁAJCZAK MACIEJ M M PRODUKT, Bydgoszcz, PL.
MIKOŁAJCZAK MACIEJ
Korek

(51) 10-01
(11) 24623
(22) 2018 07 13
(73) ZIELIŃSKI MICHAŁ, Łódź, PL.

(21) 26759

Nr 10/2018

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

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

30-99
(11) 24624
(22) 2018 07 15
(21) 26761
SĘPKOWSKA DOMINIKA REDDATABASE, Warszawa, PL.
SĘPKOWSKA DOMINIKA
Drapak dla kota

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

09-01
(11) 24625
(22) 2016 05 31
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Flakon

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

32-00, 26-05 (11) 24626 (22) 2016 10 26
(21) 24934
KŁOSOWSKI MARIUSZ VITRAL, Kobiele Wielkie, PL.
KŁOSOWSKI MARIUSZ
Element ozdobny klosza lampy

(21) 24604

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

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

02-04
(11) 24627
(22) 2018 01 29
HUNG DINX XUAN, Wólka Kosowska, PL.
HUNG DINX XUAN
Klapek

(21) 26221

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

02-04
(11) 24628
(22) 2018 01 29
HUNG DINX XUAN, Wólka Kosowska, PL.
HUNG DINX XUAN
Klapek

(21) 26222

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

02-04
(11) 24629
(22) 2018 01 29
HUNG DINX XUAN, Wólka Kosowska, PL.
HUNG DINX XUAN
Klapek

(21) 26223

(51) 06-01
(11) 24630
(22) 2018 03 06
(21) 26340
(73) FABRYKA MEBLI BACH W. CHRUŚCIŃSKI, P. BARYCZKO
SPÓŁKA JAWNA, Podarzewo, PL.
(72) CHRUŚCIŃSKI WALDEMAR, BARYCZKO PIOTR
(54) Stelaż fotela
(55)

(51) 06-03
(11) 24631
(22) 2017 12 13
(73) BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.

(21) 26085

3745

(72) BŁASZAK ROMAN
(54) Stolik biurowy
(55)

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

02-04
(11) 24632
(22) 2018 01 16
KRUSZELNICKI MARCIN, Żnin, PL.
KRUSZELNICKI MARCIN
Chodaki

(21) 26177

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

06-04
(11) 24633
(22) 2018 01 22
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa z drzwiami przesuwnymi

(21) 26195

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

06-04
(11) 24634
(22) 2018 01 22
BŁASZAK ROMAN, Poznań, PL.
BŁASZAK ROMAN
Szafa biurowa

(21) 26196

(51) 23-03
(11) 24635
(22) 2018 01 25
(73) W-M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszyce, PL.

(21) 26200

3746

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) BIERNACKI MICHAŁ, KOZŁOWSKI MICHAŁ
(54) Grzejnik łazienkowy
(55)

(51) 06-07
(11) 24636
(22) 2018 01 25
(73) W-M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszyce, PL.
(72) BIERNACKI MICHAŁ, GOŁASZCZYK KLAUDIA
(54) Lustro
(55)

(54) Opakowanie kartonowe do pakowania owoców
(55)

(51) 09-05
(11) 24639
(22) 2018 03 08
(73) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(72) JĘDRZEJEWSKI ADAM PIOTR
(54) Worek do pakowania owoców
(55)

(21) 26348

(51) 09-03
(11) 24640
(22) 2018 03 08
(73) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(72) JĘDRZEJEWSKI ADAM PIOTR
(54) Tacka do pakowania owoców
(55)

(21) 26349

(51) 12-06
(11) 24641
(22) 2018 03 09
(30) 2017 11 17
(PL)
(73) IMT VEHICLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice, PL.
(72) Siezieniewski Paweł
(54) Łódka motorowa-gokart wodny
(55)

(21) 26352

(21) 26201

(51) 26-01
(11) 24637
(22) 2018 02 14
(21) 26264
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA NATALIA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 09-03
(11) 24638
(22) 2018 03 08
(73) BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowice, PL.
(72) JĘDRZEJEWSKI ADAM PIOTR

Nr 10/2018

(21) 26347

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 25-03
(11) 24642
(22) 2018 05 29
(73) DELGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(72) CIUKA PIOTR, JARZYNA JAROSŁAW
(54) Obudowa symulatora
(55)

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

03-01
(11) 24643
(22) 2018 05 17
GOZDECKA KATARZYNA, Krasnystaw, PL.
GOZDECKA KATARZYNA
Kosmetyczka

(21) 26420

(21) 26583

06-01
(11) 24644
(22) 2018 05 19
TROSZOK ADAM, Kraków, PL.
TROSZOK ADAM
Krzesło

(21) 26607

(51) 14-01
(11) 24645
(22) 2018 05 29
(73) FARON DANIEL, Płońsk, PL.

(21) 26631

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

3747

(72) FARON DANIEL
(54) Głośnik bluetooth
(55)

(51) 29-02
(11) 24646
(22) 2018 05 07
(21) 26542
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.; AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL.; FILTER SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz, PL.
(72) FEJDYŚ MARZENA, GRABOWSKA GRAŻYNA, OLSZEWSKA
KAROLINA, WAŁĘZA JADWIGA, WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA,
KRZYŻANOWSKI JACEK, JABŁOŃSKI MIROSŁAW, GMOSIŃSKI
JACEK, SUCHOCKI PIOTR, STRUSZCZYK MARCIN
(54) Maska antysmogowa
(55)

(51) 15-03
(11) 24647
(22) 2018 05 17
(21) 26581
(73) NOWAK DARIUSZ PROMAR ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN
ROLNICZYCH, Złotki, PL.
(72) NOWAK DARIUSZ
(54) Rama do opryskiwacza polowego
(55)

(51) 03-01
(11) 24648
(22) 2018 06 04
(73) PATIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.

(21) 26647

3748

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) OLSZYŃSKI MACIEJ
(54) Plecak
(55)

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

05-05
(11) 24649
(22) 2018 06 04
BEZALIN SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
DUBIEL SZCZEPAN
Rolnicza siatka towarowa

Nr 10/2018

(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(21) 26645
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 24652
(22) 2018 05 09
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

(21) 26548

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

32-00
(11) 24653
(22) 2018 05 09
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

(21) 26549

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

32-00
(11) 24654
(22) 2018 05 09
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

(21) 26550

(51) 32-00
(11) 24655
(22) 2018 05 09
(73) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(72) RACCHI DAVID

(21) 26551

(51) 19-08
(11) 24650
(22) 2018 06 14
(21) 26668
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

(51) 19-08
(11) 24651
(22) 2018 06 25
(21) 26690
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Wzór graficzny
(55)

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

32-00
(11) 24656
(22) 2018 05 09
CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
RACCHI DAVID
Wzór graficzny

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

3749

28-99
(11) 24660
(22) 2018 05 09
ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
ROGALSKI MARIUSZ
Pochłaniacz zapachów do lodówek

(21) 26546

(21) 26553

359
(51) 09-01
(11) 24657
(22) 2018 05 17
(21) 26596
(73) BOGDANOWICZ ANDRZEJ ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
FIREMAN, Mińsk Mazowiecki, PL.
(72) BOGDANOWICZ ANDRZEJ
(54) Pojemnik
(55)

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

32-00
(11) 24658
(22) 2018 06 11
ŚLIZAK MICHAŁ, Reszel, PL.
ŚLIZAK MICHAŁ
Logo

(21) 26657

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.

(51) 24-01
(11) 24659
(22) 2018 05 08
(21) 26544
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) FRĄCZEK MAGDALENA, TUTAK JACEK STANISŁAW
(54) Urządzenie do rehabilitacji
(55)

04049 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska070430217
i dokonanie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska
04049 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO AKCYJNA , Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
04051 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polskai dokonanie
wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska
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04051 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO AKCYJNA , Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
04057 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
i dokonanie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska
04057 2018 04 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO AKCYJNA , Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska070430217
14999 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A., Rzeszów, Pol‑
ska 691782088 i dokonanie wpisu: POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691782088
18589,18590,18591,19084 2018 04 19 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
330561303
19815 2018 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: POLITAN SPÓŁKA JAWNA BOGDAN
I RAFAŁ TANNENBERG, Czyżowice, Polska 277689834 i dokonanie
wpisu: POLITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,Rybnik, Polska 277689834
19892 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu:DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska146843780
19892 2018 04 10 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 ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780
19893 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu:DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
19893 2018 04 10 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 ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780
19894 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu:DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
19894 2018 04 10 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 ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780
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19976,19977,19978,19979,19982,19983 2018 04 19 A.
Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA,ARTUR DOBIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Dona‑
borów, Polska 250758849 i dokonanie wpisu: PPHU DOLMAR SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Donaborów, Polska 250758849
20417 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu:DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
20417 2018 04 10 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 ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780
23716 2018 04 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOZAK DAWID , Otwock, Polska JEAN‑
-FRANCOIS JOLY , Auvers-Sur-Oise, Francja i dokonanie wpisu: JE‑
AN-FRANCOIS JOLY , Auvers-Sur-Oise, Francja
360
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
16257 2015-03-31
19102 2017-08-09
19103 2017-08-09
19106 2017-08-10
19107 2017-08-10
19108 2017-08-10
19109 2017-08-10
19113 2017-08-20
19147 2017-08-02
19148 2017-08-07
19150 2017-08-02
19153 2017-08-13
19154 2017-08-13
19155 2017-08-13
19156 2017-08-13
19157 2017-08-13
19158 2017-08-13
19159 2017-08-13
19164 2017-08-07
19166 2017-08-14
19167 2017-08-14
19168 2017-08-14
19170 2017-08-14
19171 2017-08-14
19172 2017-08-14
19173 2017-08-14
19174 2017-08-16
19179 2017-08-17
19180 2017-08-25
19181 2017-08-27
19182 2017-08-27
19183 2017-08-27
19184 2017-08-27
19185 2017-08-27
19186 2017-08-27
19187 2017-08-27

19188 2017-08-28
19191 2017-08-30
19192 2017-08-30
19193 2017-08-30
19226 2017-08-07
19228 2017-08-09
19229 2017-08-16
19251 2017-08-30
19252 2017-08-30
19253 2017-08-16
19280 2017-08-07
19284 2017-08-07
19286 2017-08-27
19413 2017-08-29
19448 2017-08-28
19453 2017-08-31
19516 2017-08-06
19517 2017-08-06
19665 2017-08-16
19666 2017-08-16
19667 2017-08-16
19668 2017-08-16
19669 2017-08-16
19880 2017-08-30
20114 2017-08-16
20227 2017-08-28
19221 2017-03-09
03978 2017-08-13
03988 2017-08-08
04395 2017-08-09
04396 2017-08-14
04397 2017-08-14
04398 2017-08-14
04399 2017-08-14
04400 2017-08-14
04401 2017-08-14
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04403 2017-08-14
04433 2017-08-14
04450 2017-08-26
04464 2017-08-26
04476 2017-08-21
04488 2017-08-06
04691 2017-08-09
04800 2017-08-26
12544 2017-08-31
12561 2017-08-31
12641 2017-08-27
12658 2017-08-09

3751

12681 2017-08-09
12682 2017-08-09
12691 2017-08-09
12695 2017-08-09
12727 2017-08-09
12747 2017-08-13
12944 2017-08-14
12994 2017-08-13
12995 2017-08-13
12996 2017-08-13
13138 2017-08-20
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 12-08 (11) DM/100 098 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-4. Pojazdy
(55)

(51) 12-08 (11) DM/100 143 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-4. Pojazdy
(55)
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(55)

(51) 10-05 (11) DM/100 351 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU „TI‑
RAS-12”, 2-yi prov. Khmelnytske shose, 8, Vinnitsia 21021 (UA)
(54) 1.-Obudowa automatycznego alarmu przeciwpożarowego,
2.-Obudowa automatycznego alarmu przeciwwłamaniowego, 3.Obudowa automatycznego alarmu przeciwpożarowego i przeciw‑
łamaniowego
(55)

(51) 12-16 (11) DM/101 369 (15) 19.02.2018
(45) 24.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.- Maska pojazdów, 2.-Osłona tylnego zderzaka pojazdów,
3.-Przedni zderzak pojazdów, 4.-Dolna maskownica pojazdów, 5.-6.
Górne maskownice pojazdów, 7.-Odkształcalny, górny element po‑
przeczny dla pojazdów, 8.-Lewe przednie drzwi do pojazdów, 9.-Pra‑
we, przednie drzwi do pojazdów, 10.-Lewe, przednie skrzydło do po‑
jazdów, 11.-Prawe, przednie skrzydło do pojazdów, 12.-Lewe, tylne
drzwi do pojazdów, 13.-Prawe, tylne drzwi do pojazdów
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(51) 26-06 (11) DM/101 370 (15) 19.02.2018
(45) 24.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-Lewe, dzienne, światło pozycyjne do pojazdów, 2.-3. Lewe,
przednie światła do pojazdów, 4. –Prawe, dzienne światła pozy‑
cyjne do pojazdów. 5.6.-Prawe przednie światła do pojazdów,
7.-Lewe,tylne światło zderzaka tylnego pojazdów, 8.-Lewe, tylne
światło pojazdów, 9.-10.- Lewe, tylne światła tylnej klapy pojazdów,
11.-Lewe,tylne światła pojazdów, 12.- Prawe, tylne światło zderza‑
ka tylnego pojazdów, 13.-14.-Prawe światła tylnej klapy pojazdów,
15.-Prawe, tylne światła pojazdów
(55)
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(54) 1. Maska do pojazdu mechanicznego; 2. Przedni zderzak do
reklamowego pojazdu; 3. Środkowy przedni zderzak dla reklamo‑
wego pojazdu; 4. Lewe przednie drzwi pojazdu; 5. Prawe przednie
drzwi pojazdu; 6. Lewe przednie skrzydło pojazdu; 7. Prawe przed‑
nie skrzydło pojazdu; 8. Lewa belka poprzeczna z tylnym zderza‑
kiem tylnym do komercyjnego pojazdu silnikowego; 9. Dłuższa
poprzeczka prawego tylnego zderzaka dla pojazdów silnikowych;
10. Lewa belka poprzeczna długiego tylnego zderzaka dla pojaz‑
du; 11. Prawa belka poprzeczna tylnego zderzaka dla pojazdu sil‑
nikowego; 12. Tylny zderzak zderzaka pojazdu mechanicznego; 13.
Lewy panel tylnych drzwi dla pojazdu silnikowego; 14. Prawy panel
tylnych drzwi pojazdu; 15. Tylna klapa tylna dla pojazdu; 16. Lewa
krótka belka tylnego zderzaka dla reklamowego pojazdu; 17. Prawa
krótka belka tylnego zderzaka do reklamowego pojazdu; 18. Lewa
krótka belka tylnego zderzaka dla pojazdu; 19. Prawa krótka belka
tylnego zderzaka dla pojazdu mechanicznego
(55)

(51) 12-16 (11) DM/101 428 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
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(51) 26-06 (11) DM/101 429 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54)1.-Lewa przednia lampa do pojazdów, 2.-Prawa przednia lam‑
pa do pojazdów, 3.-Lewa przednia lampa do pojazdów, 4.-Prawa
przednia lampa do pojazdów
(55)
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(51) 12-16 (11) DM/101 430 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1. Górny przedni zderzak dla reklamowego pojazdu; 2. Ma‑
skownica do reklamowego pojazdu; 3. Odkształcalny górny ele‑
ment poprzeczny dla pojazdu reklamowego; 4. Pasek ochronny
lewych drzwi przednich pojazdu; 5. Pasek ochronny prawych
przednich drzwi pojazdu; 6. Przedni zderzak deflektora pojazdu; 7.
Maskownica dolna przedniego zderzaka pojazdu; 8. Górny przedni
zderzak pojazdu; 9. Dolny przedni zderzak pojazdu; 10. Maskowni‑
ca dla pojazdu; 11. Odkształcalny górny element poprzeczny dla
pojazdu; 12. Pasek ochronny lewych tylnych drzwi pojazdu; 13. Pa‑
sek ochronny prawych tylnych drzwi pojazdu
(55)

(51) 26-06 (11) DM/101 432 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-Lewe przednie światło dla pojazdu reklamowego, 2. Prawe
przednie światło dla pojazdu reklamowego, 3.- Lewe przednie
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światło dla pojazdu, 4. –Prawe przednie światło dla pojazdu, 5.Lewe tylne światło dla pojazdu, 6.-Prawe tylne światło dla pojazdu
(55)

(51) 26-06 (11) DM/101 434 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-Lewe tylne światło pojazdu reklamowego, 2.-Prawe tylne
światło pojazdu reklamowego
(55)

(51) 12-16
(11) DM/101 436 (15) 12.02.2018
(45) 17.08.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, F-78300
Poissy (FR)
(54) 1.-Górny przedni zderzak do pojazdów, 2.-Pasek ochronny
lewych przednich drzwi pojazdów, 3.-Pasek ochronny prawych,
przednich drzwi pojazdów, 4. – Maskownica do pojazdów, 5. –
Przedni zderzak deflektora pojazdów, 6.-Przedni zderzak niższej
maskownicy do pojazdów, 7.-Przedni, środkowy zderzak do pojaz‑
dów, 8.-Przedni zderzak górnej maskownicy do pojazdów, 9.-Pasek
ochronny lewych, tylnych drzwi pojazdów, 10.-Pasek ochronny
prawych, tylnych drzwi pojazdów , 11.-Odkształcalny, górny ele‑
ment poprzeczny dla pojazdów
(55)
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(51) 02-04 (11) DM/102 351 (15) 26.12.2017
(45) 24.08.2018
(73) ALPÏN ÇORAP SANAYÏ VE TÏCARET ANONÏM SÏRKETÏ, Bakïr Ve Pi‑
rinç Sanayicileri Sitesi Mustafa Kurtoglu Caddesi No:18 Beylikdüzü,
Ïstanbul (TR)
(54) 1.- Wzór materiału skarpetek
(55)
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(51) 06-01 (11) DM/102 795 (15) 23.07.2018
(45) 28.09.2018
(73) JEROEN VAN DE KANT, Weesperzijde 1044, NL-1091 EG
Amsterdam (NL)
(54) 1. Fotel; 2. Sofa
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

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

362
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 310 801 do nr 311 600)
(111) 310801
(220) 2017 12 18
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 05
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Bi BA NATURAL SPRING WATER
(540)

(210) 480249

(111) 310804
(220) 2017 12 18
(210) 480262
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 12
(732) HANIK ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWA HANIPOL,
Sosnowiec, PL.
(540) CARMANI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego.
Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, gazowane i niegazowane.
(111) 310802
(220) 2017 12 18
(210) 480255
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) NATORSKA DOMINIKA DNBIURO, Warszawa, PL.
(540) DNBIURO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
(111) 310803
(220) 2017 12 18
(210) 480260
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 12
(732) HANIK ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWA HANIPOL,
Sosnowiec, PL.
(540) Carmani
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego.

(111) 310805
(220) 2017 12 18
(210) 480263
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Traning czyni mistrza
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, odżywcze suplementy die‑
ty, supelementy żywnościowe, trany, preparaty zawierające olej rybi,
preparaty na odporność, preparaty wspierające rozwój dziecka, pre‑
paraty zawierające kwasy tłuszczowe i witaminy.
(111) 310806
(220) 2017 12 18
(210) 480270
(151) 2018 06 01
(441) 2018 02 05
(732) EKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) agroline
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
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29.01.04
(510), (511) 1 oleje przekładniowe, preparaty chłodnicze, rozpusz‑
czalniki, środki chemiczne dla przemysłu rolnictwa, środki chłodzące
do silników pojazdów, 2 rozcieńczalniki farb, rozcieńczalniki lakie‑
rów, farby, preparaty szczególnego przeznaczenia, 4 oleje silniko‑
we, oleje do smarowania, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy,
smary, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
zewnętrzna, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie sprzedażą,
promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb,
olejów, rozcieńczalników zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, po‑
zyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod‑
nictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do
stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi handlu elek‑
tronicznego mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów
reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych.
(111) 310807
(220) 2017 12 17
(210) 480272
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) KOTOWICZ PRZEMYSŁAW SPEDKAR, Wola Zambrowska, PL.
(540) SPEDKAR Przemysław Kotowicz Logistics & Transport
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową,
transport samochodowy, transport lądowy, transport żywności, ko‑
smetyków, mebli, transport towarów, transport samochodami cięża‑
rowymi, organizowanie transportu towarów, transport i składowa‑
nie, usługi transportu drogowego ładunków.
(111) 310808
(220) 2017 12 19
(210) 480281
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) HUBICKA GRAŻYNA FASHION QUEEN, Przemyśl, PL.
(540) Fashion Queen
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, 35 sprzedaż detaliczna stacjonarna oraz za
pośrednictwem sieci Internet w związku z obuwiem.
(111) 310809
(220) 2017 12 19
(210) 480293
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) STYLE 12
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
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węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310810
(220) 2017 12 19
(210) 480294
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) REDGRAPHO IR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
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części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310811
(220) 2017 12 19
(210) 480304
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) LT 235
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
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do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310812
(220) 2017 12 19
(210) 480309
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) STYLE 25
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
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powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310813
(220) 2017 12 19
(210) 480315
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 05
(732) GWW LADZIŃSKI, CMOCH I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) jpk insight
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi podatkowe, do‑
radztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt
rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe prze‑
twarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w pli‑
kach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych
usługach.
(111) 310814
(220) 2017 12 19
(210) 480321
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) REDGRAPHO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
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ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310815
(220) 2017 12 19
(210) 480324
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) LT236
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amorty‑
zujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego
powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania,
węże brezentowe, folia i arkusze z celulozy uzyskanej z surowców
wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojaz‑
dów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały sto‑
sowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne,
uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania,
dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie
do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienni‑
czych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fi‑
bra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci
pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony
części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek
słoików, półprodukty na okładziny do hamulców, substancje do izo‑
lacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały
izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne,
tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izola‑
cyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy
półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki
gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pier‑
ścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne
do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur,
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice
syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzo‑
ne, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do
izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako izolator,
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, włókna z tworzyw sztucznych nie dla celów
włókiennictwa, włókno szklane do izolacji, uszczelniania wodood‑
porne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozpręż‑
nych, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych,
materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory kla‑
powe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice
sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk
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sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie me‑
tali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja
o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie me‑
tali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka
papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie,
przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków,
spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi ko‑
tlarskie.

(111) 310816
(220) 2017 12 19
(210) 480325
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) B‑ OCT
(510), (511) 9
programy komputerowe, programy
komputerowe nagrane, 10 urządzenia diagnostyczne do celów me‑
dycznych.
(111) 310817
(220) 2017 12 19
(210) 480333
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Online
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze, materiały dru‑
kowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], papier do pisania, pismo
(wzorce) do kopiowania, przyrządy do pisania, ulotki, 35 usługi mar‑
ketingowe, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, dys‑
trybucja ogłoszeń reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla‑
my korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, telemarketing, 36 analizy fi‑
nansowe, faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje
finansowe, transakcje finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyła‑
nie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komu‑
nikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych,
41 usługi wydawnicze, publikowanie: tekstów innych niż reklamowe,
artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji mul‑
timedialnych, publikacje elektroniczne online, wydawanie: nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji.
(111) 310818
(220) 2017 12 21
(210) 480427
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) WYCHOWAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWA NOWALIJKA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Zielony smak
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały
(531) 05.03.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa kapustne, prze‑
tworzone, sałatki warzywne, mieszanki warzywne, pokrojone sałat‑
ki warzywne, owoce przetworzone, uprzednio pokrojone warzywa
do sałatek, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, 31 surowe warzywa, nieprzetworzone
warzywa, warzywa świeże, świeże warzywa organiczne, świeże wa‑
rzywa na sałatki, krojone i/lub myte świeże owoce i warzywa, świe‑
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że owoce i warzywa, w tym myte i pakowane w sposób gotowy do
spożycia, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone
owoce, surowe warzywa umyte i pakowane, gotowe do spożycia.

(111) 310819
(220) 2017 12 22
(210) 480460
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) ZAWADZKI MAREK, Rumia, PL.
(540) Good H, HEE, HMD, HSU, HSR, HRU
(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania per‑
fum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, apa‑
raty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatycz‑
ne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryjne
generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn], brony,
brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylindry do
maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe, inne niż do pojaz‑
dów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czyszczalnie
złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [części ma‑
szyn], dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wysysania
i transportu gazu, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu
ziarna, dojarki mechaniczne, drążki będące częściami maszyn, inne
niż do automatów do gier, drukarki 3D, dynama do rowerów, dystry‑
butory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [maszyny], dźwigi
[urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki zębatkowe,
elektrody do urządzeń spawalniczych, elektromechaniczne urządze‑
nia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny i urządzenia do
polerowania woskiem, elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi
nart, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne przyrządy do
wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki, elektryczne urządze‑
nia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien,
elektryczne urządzenia do spawania, elektryczne urządzenia do za‑
mykania okien, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospo‑
darstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, elektryczne
zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], elewatory rolnicze,
etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [części maszyn lub silników],
filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, formy
[części maszyn], frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne
urządzenia, garnki kondensacyjne [części maszyn], gaźniki, gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic maszyn górniczych, gąsienice gu‑
mowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo
‑rozładunkowych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic ma‑
szyn rolniczych, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów
śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki [maszyny],
głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie [części maszyn],
grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek], hydrauliczne urządze‑
nia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządzenia do otwierania
okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, hydrauliczne
zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabiarek, inkubatory do jaj,
instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów,
instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia,
iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable sterownicze do maszyn i sil‑
ników, kafary [maszyny], kalandry, kamienie młyńskie, kanały dymo‑
we do kotłów maszynowych, klisze drukarskie, klocki hamulcowe,
inne niż do pojazdów, kolektory wydechowe do silników, koła garn‑
carskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części maszyn], kołowrotki
[przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kombajny zbożowe, kon‑
densatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni, konwertory
katalityczne, konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrz‑
nego spalania, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szew‑
skie [części maszyn], korbowody do maszyn, motorów i silników, kor‑
by [części maszyn], koronkarki [maszyny], kosiarki, kosze
samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [parowe], kowar‑
ki, krajalnice do chleba, krajarki [maszyny], krążki [części maszyn], kro‑
sna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojowe do doja‑
rek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutownicze na gaz,
lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy [palniki do lu‑
towania], łańcuchy do podnośników [części maszyn], łańcuchy napę‑
dowe, inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika, inne niż do pojaz‑
dów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], łożyska do wałów
transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciwcierne do maszyn,
łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki ziarna, manipulato‑
ry przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki do siekania mięsa,
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładnio‑
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wy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlewnictwa, maszyny
dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, maszyny do budowy
dróg, maszyny do budowy torów kolejowych, maszyny do cerowa‑
nia, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do cienkiego
wycinania skóry, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, maszyny
do filtrowania, maszyny do fotoskładu, maszyny do glazurowania,
maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny do
kędzierzawienia, maszyny do mieszania, maszyny do montażu rowe‑
rów, maszyny do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego,
maszyny do naciągu rakiet do tenisa, maszyny do nanoszenia cienkiej
warstwy farby, maszyny do napełniania butelek, maszyny do obrę‑
biania, maszyny do obróbki drewna, maszyny do obróbki kamienia,
maszyny do obróbki rud, maszyny do obróbki skóry, maszyny do ob‑
róbki szkła, maszyny do obróbki tytoniu, maszyny do odlewania
czcionek drukarskich, maszyny do oplatania, maszyny do ostrzenia,
maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do pielenia, maszyny do pro‑
cesu pudlarskiego, maszyny do produkcji bitumu, maszyny do pro‑
dukcji cukru, maszyny do produkcji masła, maszyny do produkcji pa‑
pieru, maszyny do produkcji sznurka, maszyny do produkcji wody
mineralnej, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, maszy‑
ny do przetwórstwa metali, maszyny do rafinacji ropy naftowej, ma‑
szyny do regulowania [nastawiania], maszyny do robót ziemnych,
maszyny do smołowania, maszyny do sortowania dla przemysłu, ma‑
szyny do stereotypii [poligrafia], maszyny do strzyżenia sierści
u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszyny do typografii, maszyny do
ubijania, maszyny do układania szyn, maszyny do usuwania odpad‑
ków, maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, maszyny
do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do
wytwarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, ma‑
szyny do zamykania butelek, maszyny do zszywania, maszyny dre‑
narskie, maszyny drukarskie, maszyny dziewiarskie, maszyny elektro‑
mechaniczne dla przemysłu chemicznego, maszyny farbiarskie,
maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektrycz‑
ne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, maszyny
kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny na sprężone po‑
wietrze, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny podziałowe,
maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, maszyny rolnicze,
maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów przemysłowych, ma‑
szyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce drukarskie, maźnice
[części maszyn], mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, mechani‑
zmy do warsztatów tkackich, mechanizmy napędowe, inne niż do
pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
membrany do pomp, miechy [części maszyn], miechy do kuźni, mie‑
szalniki, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów domo‑
wych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części maszyn], młoty dźwi‑
gniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy,
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny],
młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku
domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, młyny [ma‑
szyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy pedałowe do ma‑
szyn do szycia, narzędzia [części maszyn], narzędzia ręczne o napę‑
dzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie
ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, nicielnice
tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże elektryczne,
nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części maszyn], obrabiar‑
ki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy parowe do tkanin,
przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk do maszyn,
odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, od‑
tłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojaz‑
dów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów ma‑
szynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek, ostrza do
sieczkarni, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki, palniki gazo‑
we do cięcia, palniki gazowe do lutowania, paski klinowe do silników,
pasy do maszyn, pasy do podnośników, pasy do prądnic, pasy do
przenośników, pasy do silników, pierścienie o kulistej powierzchni ro‑
boczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn], pierścienie
tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny, pistolety
[narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej, elektrycz‑
ne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneumatyczne do
wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi do usuwa‑
nia darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów,
pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneumatyczne urzą‑
dzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia do zamykania
drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, podajniki
[części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki taśmy kle‑
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jącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], podnośniki
[urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów kolejo‑
wych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] maszyn, po‑
lerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowietrzające do
akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny],
pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy na sprężo‑
ne powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe samonastawne,
pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych],
pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze, postrzygarki
[maszyny], pralki, pralki uruchamiane monetą, prasownice, prasy
[maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, prasy do wina,
prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu stałego, pro‑
wadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiarskich, przebijaki
dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przecinaki do maszyn,
przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, przegrzewacze [kotły],
przeguby uniwersalne [przeguby cardana], przekładnie do maszyn,
przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie, inne niż do po‑
jazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego, inne niż do
pojazdów lądowych, przenośniki, przesiewacze, przesiewacze żużlu
[maszyny], instalacje do przesiewania, przetrząsacze do siana, przę‑
dzarki, przyrządy do polerowania butów, elektryczne, przyrządy do
przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, przyrządy do
zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, rampy załadunkowe, re‑
duktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regula‑
tory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do
maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty [maszyny], rozdrab‑
niacze [maszyny] do celów przemysłowych, rozpylacze do ścieków,
rozruszniki nożne do motocykli, rozruszniki silników, ruchome chod‑
niki, ruchome schody, rurowe przenośniki pneumatyczne, rury do
kotłów [części maszyn], separatory para‑olej [odolejacze pary], siecz‑
karnie, siewniki [maszyny], silniki do łodzi, silniki do poduszkowców,
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydraulicz‑
ne, silniki lotnicze, silniki na sprężone powietrze, silniki napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, inne niż do pojaz‑
dów lądowych, silniki parowe, silniki, inne niż do pojazdów lądowych,
sita [maszyny lub części maszyn], składarki [drukarstwo], skraplacze
powietrzne, skrobaki do czyszczenia rur, skrzynie biegów, inne niż do
pojazdów lądowych, skrzynie korbowe do maszyn i silników, skrzynki
na matryce [drukarstwo], smarownice [części maszyn], snopowiązał‑
ki, sortownice, spawarki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodó‑
wek, sprężarki doładowujące sprężyny [części maszyn], sprzęgła wa‑
łów [maszyny], sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do
odkurzaczy, sterowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn
i silników, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany
[statory], stoły do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki
wzdłużne, suporty [części maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewa‑
nia], suwnice pomostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odku‑
rzaczy, szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe
[elektryczność], szpule [części maszyn], szpule do krosien tkackich,
maszyny do szycia, śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śru‑
bokręty zasilane elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze
[części maszyn], świece zapłonowe do silników spalinowych we‑
wnętrznego spalania, świece żarowe do silników diesla, tamborki do
maszyn hafciarskich, taśmy przylepne do kół pasowych, tłoki [części
maszyn lub silników], tłoki do amortyzatorów, tłoki do cylindrów, tło‑
ki do silników, tłumiki do silników, tokarki, torby do odkurzaczy, trans‑
portery pneumatyczne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, tur‑
biny inne niż do pojazdów lądowych, turbosprężarki, tympany [części
maszyn drukarskich], ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
ubijaki elektryczne, uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [czę‑
ści maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mecha‑
niczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowa‑
nia butelek, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia naczyń
stołowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do
napowietrzania wody, urządzenia do polerowania parkietów wo‑
skiem, elektryczne, urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn
drukarskich, urządzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do
tarcia warzyw, urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszcza‑
nia odpadów, urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urzą‑
dzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektro‑
mechaniczne do przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny
introligatorskie do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne
do nawijania, urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia pod‑
nośnikowe, urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urzą‑
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dzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia wiert‑
nicze, pływające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki,
walce drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, wały na‑
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników
pojazdów, wciągarki do sieci [rybołówstwo], wciągniki [wielokrążki],
wentylatory do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do
siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wier‑
tarki ręczne elektryczne, wieszaki [części maszyn], wirówki do mleka/
śmietany, wkłady do maszyn filtrujących, wolne koła inne niż do po‑
jazdów lądowych, wrębiarki do węgla, wtryskiwacze paliwa do silni‑
ków, wyciągi [dźwigi], wyciągi kopalniane, wykończarki [maszyny
drogowe], wymienniki ciepła [części maszyn], wytłaczarki, wytłaczar‑
ki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasilacze
do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części ma‑
szyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe [części
maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], zgrabiarki, zgrze‑
blarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane kulty‑
watory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie masztowe, 9 adaptory
elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, alarmy,
alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alida‑
dy [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, ampe‑
romierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, anty‑
katody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do
kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji,
aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy,
aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycz‑
nych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry
[optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, au‑
diowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty bile‑
towe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego
ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do
pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie
anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicz‑
nych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie
słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urzą‑
dzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje
sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napro‑
mieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryj‑
skiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki
elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chi‑
py z kodem dna, chromatografy do celów laboratoryjnych, chrono‑
grafy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie foto‑
graficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje
meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki
[rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki ksią‑
żek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densyme‑
try, densytometry, detektory podczerwieni, diody świecące [led],
dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyj‑
ne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany
izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegra‑
ficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze],
dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski oblicze‑
niowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarni‑
czych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elek‑
tryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe,
ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowa‑
nia, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże tre‑
ningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektro‑
niczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do
drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektronicz‑
ne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek‑
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elek‑
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na
okulary, etui na smartfony, falomierze, film kinematograficzny, na‑
świetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane,
filtry do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddychania,
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filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostoso‑
wane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i apa‑
raturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia
pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grodzie aku‑
mulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoły‑
wania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne kar‑
ty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe,
inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, in‑
stalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tabli‑
ce elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulato‑
ry kieszonkowe, kalorymetry, kamery termowizyjne, kamery wideo,
kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy
dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne
[karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wi‑
deo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawia‑
nia sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiaro‑
we], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomie‑
rze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane
karty‑klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla lot‑
ników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne, komparato‑
ry, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery,
komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kon‑
densory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne
[urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [de‑
tektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomie‑
rze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe
[fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe
próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do ce‑
lów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magicz‑
ne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze,
liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny son‑
dujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra
[optyka], lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do
papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne
[przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania,
magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne
nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanima‑
cyjne [przyrządy dydaktyczne), maski do nurkowania, maski do oddy‑
chania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty
do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pie‑
niędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania,
maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamia‑
nych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami,
mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, mega‑
fony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, me‑
tronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary, mia‑
ry stolarskie, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy,
mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory [programy kompute‑
rowe], monitory [sprzęt komputerowy], morskie sondy [radarowe lub
ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na
tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomu‑
nikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dys‑
ków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do prze‑
wodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, no‑
śniki płyt ciemniowych [fotografia], obiektywy [soczewki] do
astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększa‑
jące, obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu,
ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu,
ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki ra‑
diotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki
ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt dvd,
odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem,
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odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia ze‑
lektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepienio‑
we, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [re‑
zystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, optyczne czyt‑
niki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osło‑
ny obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony
przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste
urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizato‑
ry [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, pamięci kompu‑
terowe, pamięci zewnętrzne usb, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych,
pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposaże‑
nia sportowego, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pier‑
ścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki
ochronne, planimetry, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki
dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe [audio‑wideo], podkładki pod my‑
szy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z kompute‑
rem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikro‑
skopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce
do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polary‑
metry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki
[osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, pół‑
przewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory
centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka],
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, prze‑
łączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], prze‑
nośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, prze‑
wody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków,
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do ko‑
smografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do po‑
miarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy
do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazy‑
wania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy
i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przy‑
rządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwa‑
cyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony
[fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne do po‑
brania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elek‑
tryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [od‑
biorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki
cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, reduk‑
tory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia
do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świa‑
teł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów,
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbe‑
stowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło‑
wych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywa‑
nia kierunku wiatru, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki pitota, rury
głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe,
sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki za‑
bezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery |
urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe,
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę],
słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki
korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo‑badawczych, spektrografy, spektroskopy, spraw‑
dziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzają‑
ce dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt pery‑
feryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla
pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla kompute‑
rów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze
[przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery,
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suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logaryt‑
miczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały
mgłowe, niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojaz‑
dów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki
petriego, szklane obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe,
szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mi‑
krometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sy‑
gnały świetlne], światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice roz‑
dzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tacho‑
metry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu
zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic
[nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, te‑
lefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświe‑
tlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry
nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia kompute‑
rów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory pod‑
wyższające napięcie, transpondery, ‚tranzystory [elektronika], tratwy
ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elek‑
trycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy sca‑
lone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do
analizy gazu, urządzenia do analiz żywności, urządzenia do automa‑
tycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów, urzą‑
dzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do destylacji
do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni,
urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia
laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowa‑
nia, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli
frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do
lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do
nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobi‑
stej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż do sztucz‑
nego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magne‑
tycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do
pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządze‑
nia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania
[fotografia], urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania ko‑
tłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do ste‑
reoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządze‑
nia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych,
urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia],
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządze‑
nia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni
rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrzą‑
dy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządze‑
nia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urzą‑
dzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do
przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezro‑
czy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpie‑
czaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia kra‑
wieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące
elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery po‑
kładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządze‑
nia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS,
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące inne niż do celów me‑
dycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządze‑
nia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed pro‑
mieniowaniem rentgenowskim nie do celów medycznych, urządzenia
zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemow‑
ląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precy‑
zyjne, walkie‑talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgot‑
nościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze],
wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory
ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne
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emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku],
wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elek‑
trycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze
fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użyt‑
ku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lampy rurowe,
elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wyso‑
kościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektrycz‑
ne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy po‑
miarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki elektryczne,
zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [prze‑
łączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do ce‑
lów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomie‑
rze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów
punktowych, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zesta‑
wy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzier‑
niki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do prze‑
wodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do
komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne
świetlne, znaki, świecące, 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyj‑
ne, akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, anty‑
rozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna,
aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do su‑
szenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i insta‑
lacje chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeń‑
stwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli
parowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wod‑
nych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, arma‑
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, arma‑
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy,
elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacje do transportu
popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, bojlery
gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłod‑
nicze instalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektrycz‑
ne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów przemysło‑
wych, ciśnieniowe zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste
komory [instalacje sanitarne], deski sedesowe, dmuchawy komino‑
we, dozowniki środków odkażających w toaletach, dyfuzory nawad‑
niające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dy‑
wany podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców,
elektryczne latarki, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne pod‑
grzewacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy,
filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, fontanny, fontanny czeko‑
ladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, generatory acetyleno‑
we, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do cen‑
tralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do
pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycz‑
nego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dys‑
trybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do ob‑
róbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do
oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewa‑
nia wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instala‑
cje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, insta‑
lacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyj‑
ne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny prze‑
nośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wul‑
kanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów grzewczych, klosze do
lamp [kominki], koce elektryczne nie do celów medycznych, koloro‑
we światełka do dekoracji świątecznych, kominki, kondensatory gazu
inne niż części maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe
inne niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, ku‑
chenki mikrofalowe do celów przemysłowych, sprzęt kuchenny elek‑
tryczny, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane,
lampki elektryczne na choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszcza‑
nia powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe,
lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe,
lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafiole‑
towe nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe elek‑
tryczne, latarnie oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno
‑kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle
klozetowe, muszle klozetowe [ WC], naczynia wzbiorcze do instalacji
centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejni‑
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ków centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrzewacze
kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opa‑
larki, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych,
osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotry‑
ski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki ben‑
zynowe, palniki do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki
laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tleno
‑wowodorowe, palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny
do twarzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia],
piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece do pieczenia,
piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne,
piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitar‑
na], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, pochod‑
nie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do
łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne
nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzą‑
ce, elektryczne, pompy ciepła, popielniki do pieców, prasowacze pa‑
rowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe
urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska
kowalskie, przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory ją‑
drowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samo‑
chodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, ru‑
rowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe do
instalacji sanitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki
ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody,
sterylizatory powietrza, suszarki do prania elektryczne, suszarki do
włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, światła do pojaz‑
dów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące numery na domy,
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], termofory, tostery,
umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urzą‑
dzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do ce‑
lów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia do
chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządze‑
nia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządze‑
nia do filtrowania akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urzą‑
dzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do
oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do
odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania,
urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urzą‑
dzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia do opalania się [łóżka
opalające], urządzenia do opiekania i pieczenia, urządzenia do oświe‑
tlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia
do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pie‑
czenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do
podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców, urządzenia
do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do
sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia
do tworzenia wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia
do wanien z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urzą‑
dzenia do załadunku pieców, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzejne do
odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do susze‑
nia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do
oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządze‑
nia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia zasi‑
lające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycz‑
nych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów wodociągowych,
wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPA, wentylatory [części insta‑
lacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku osobiste‑
go, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części instalacji destylacyj‑
nych, grzewczych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do
gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe
[oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wen‑
tylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła inne niż części maszyn,
wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalar‑
ki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary,
zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur, zawo‑
ry powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
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grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki,
zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki elektrycz‑
ne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, ża‑
rówki oświetleniowe, żyrandole, 12 alarmy antywłamaniowe do po‑
jazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, aparaty,
maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary, autonomiczne pojaz‑
dy podwodne do badania dna morskiego, bagażniki do pojazdów,
bagażniki na narty do samochodów, balony na gorące powietrze,
barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania
opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufory do taboru kolejo‑
wego, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki, czo‑
py osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów,
dopasowane pokrowce na nóżki do spacerówek, dopasowane po‑
krowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na
nóżki do wózków dziecięcych głębokich, dopasowane pokrowce na
nóżki do wózków spacerowych, drążki skrętne do pojazdów, drezyny,
drony cywilne, drony wojskowe, drzewce do statków, drzwi do pojaz‑
dów, dulki [do wioseł], dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów,
fotele wyrzucane do statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa
dla dzieci [do pojazdów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bież‑
ny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamul‑
ce do rowerów, harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi
(pojazdy), iluminatory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony
[pojazdy], kierownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierow‑
nice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do
rowerów, klaksony do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do
opon, kolejki linowo‑terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do
rowerów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lokomotyw,
kominy do statków, kontenery przechylne, korbowody do pojazdów
lądowych, inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorni‑
ków paliwa [gazu] w pojazdach, korpusy opon, kosze przystosowane
do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomoty‑
wy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do
motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do pojaz‑
dów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe,
łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do
pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechani‑
zmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe,
części ciężarówek i wagonów, miejsca leżące [do spania] w pojaz‑
dach, moskitiery do wózków spacerowych, wbudowane, motocykle,
motorowery, nadwozia pojazdów, nadwozia samochodowe, napina‑
cze do szprych do kół, nóżki do rowerów, nóżki motocyklowe, obrę‑
cze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów,
obrzeża obręczy kół kolejowych, obwody hydrauliczne do pojazdów,
ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do statków, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów,
opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych, opony peł‑
ne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowerowe, osie
pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, ożebrowania
statków [wręgi, ramy wręgowe], pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, pedały do rowerów, piankowe wkładki do opon, piasty
do rowerów, piasty kół pojazdów, płytki cierne hamulca do samocho‑
dów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładun‑
kowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrzne [urządzenia
bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia do po‑
jazdów [statków powietrznych], podwozia pojazdów, podwozia sa‑
mochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery] śnieżne, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową,
pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne, pojazdy
lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe, pojazdy zdalnie
sterowane inne niż zabawki, pojazdy‑chłodnie, pokrowce na kierow‑
nice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy
[dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na sio‑
dełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia wózków
dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów, pompy po‑
wietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, popielniczki do pojaz‑
dów, promy, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie reduk‑
cyjne do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przy‑
czepy [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy tury‑
styczne mieszkalne, ramy do motocykli, ramy do rowerów, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące sa‑
mochodowe, rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe dostaw‑
cze, sakwy [kosze] boczne przystosowane do rowerów, sakwy przy‑
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stosowane do motocykli, sakwy rowerowe, samochody, amortyzatory
do samochodów, samochody bez kierowcy [samochody autono‑
miczne], samochody kempingowe, samochody sportowe, samocho‑
dy wyścigowe, samoloty amfibie, sanki do jazdy na stojąco, siatki ba‑
gażowe do pojazdów, siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli,
silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych,
siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do po‑
jazdów lądowych, skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądo‑
wych inne niż do silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do cięża‑
rówek, skutery inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik,
spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych,
sprzęgła do pojazdów lądowych, statki kosmiczne, sterówce, stery,
stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojaz‑
dów, szalupy, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowe‑
rów, szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie po‑
jazdów, ślizgacz, śruby napędowe do łodzi, tabor kolejki linowej
naziemnej, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów,
torby przystosowane do spacerówek, torby przystosowane do wóz‑
ków spacerowych, tramwaje, trycykle, turbiny do pojazdów lądo‑
wych, urządzenia i instalacje do transportu linowego, urządzenia
przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe
do pojazdów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, urzą‑
dzenia sterowe do statków, urządzenia uwalniające do statków, wa‑
goniki do instalacji transportu linowego, wagony restauracyjne, wa‑
gony sypialne, wagony‑chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe
do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła
do canoe, wiosła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe
pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy,
wozy odlewnicze, wozy zaprzęgowe, wózki do transportu niepełno‑
sprawnych, wózki dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdnio‑
we widłowe, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki
przechylne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki
używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania przewodów
giętkich, wózki zwrotne wagonów kolejowych, wyciągi krzesełkowe,
wyciągi narciarskie, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki
przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samo‑
chodowe, zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zde‑
rzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do na‑
prawy dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do
przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe .

(111) 310820
(220) 2017 12 22
(210) 480472
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) SALVEO d.o.o., Zagreb, HR.
(540) SALVEO WIEMY, CO ZDROWE
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, 35 rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, dystrybucja próbek, projektowanie materia‑
łów reklamowych, badania rynku, badania marketingowe, marke‑
ting, usługi copywriterów, prezentacja towarów w mediach w celu
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
płatna reklama za kliknięcie, organizowanie konkursów w celach
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, prezentacja
towarów w mediach w celu sprzedaży detalicznej, optymalizacja ru‑
chu na stronie internetowej, udostępnianie informacji biznesowych
za pośrednictwem strony internetowej, dystrybucja materiałów pro‑
mocyjnych, reklama on‑line w sieci komputerowej, 44 poradnictwo
zdrowotne, udzielanie porad z zakresu farmacji.
(111) 310821
(220) 2017 12 23
(210) 480486
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) Bionorica SE, Neumarkt, DE.
(540) Bronchitabs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutycz‑
ne do celów medycznych, preparaty medyczne, leki dla ludzi, leki
do celów weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, żyw‑
ność dla niemowląt, herbicydy, fungicydy, środki odkażające, środki
bakteriobójcze, środki do tępienia szkodników.
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(111) 310822
(220) 2017 12 27
(210) 480492
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) BESKIDZKI
(540)

(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) ARCHON
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe zwią‑
zane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji
o oferowanych projektach domów i świadczonych usługach projek‑
towych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek.

Kolor znaku: brązowy, złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, oleje jadalne,
komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, marga‑
ryny, masła, 30 dressingi, przyprawy, przyprawy korzenne, przypra‑
wy smakowe (sosy, marynaty).

(111) 310828
(220) 2017 12 27
(210) 480586
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) SŁOWIŃSKI DAGMAR GASTROPROCES, Łódź, PL.
(540) gastroproces
(540)

(111) 310823
(220) 2017 12 27
(210) 480554
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) WIOSNĄ DOMY ROSNĄ
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe związane
z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji o ofero‑
wanych projektach domów i świadczonych usługach projektowych.
(111) 310824
(220) 2017 12 27
(210) 480562
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) APXOH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe zwią‑
zane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji
o oferowanych projektach domów i świadczonych usługach projek‑
towych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek.
(111) 310825
(220) 2017 12 27
(210) 480570
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) HONORY‑SYPNIEWSKA MONIKA, Warszawa, PL.
(540) PRZEMIANY wg Moniki Honory
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.05.10, 09.05.25, 09.01.10
(510), (511) 29 zupy, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych on‑line
związanych z odżywianiem, kursy instruktażowe w zakresie odchu‑
dzania, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 43 do‑
radztwo kulinarne, 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem.
(111) 310826
(220) 2017 12 27
(210) 480578
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) DOM W RODODENDRONACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery.
(111) 310827
(151) 2018 06 05

(220) 2017 12 27
(441) 2018 02 12

(210) 480579

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla osób trze‑
cich świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie oraz za pomocą
katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektro‑
nicznej w zakresie towarów: urządzenia do mechanicznej obróbki
żywności, urządzenia do termicznej obróbki żywności, zmywarki do
naczyń, akcesoria i urządzenia barowe, urządzenia do rozdrabnia‑
nia i mielenia, akcesoria i urządzenia kateringowe, podgrzewacze,
termosy, lodówki, stoły i szafy chłodnicze, witryny ekspozycyjne
chłodnicze, lady sałatkowe, akcesoria: piekarskie, cukiernicze i do
wytwarzania lodów, przybory kuchenne i narzędzia używane w ga‑
stronomii, pojemniki, naczynia i garnki kuchenne, wyroby: szklane,
porcelanowe, ceramiczne i z tworzywa sztucznego, produkty che‑
miczne do mycia i dezynfekcji, meble, meble kuchenne, meble do
wyposażenia lokali gastronomicznych, urządzenia do pakowania
żywności, urządzenia i przybory do czyszczenia i sprzątania po‑
mieszczeń kuchennych lokali gastronomicznych.
(111) 310829
(220) 2017 12 27
(210) 480594
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL.
(540) TOLURON
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 310830
(220) 2017 12 27
(210) 480595
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) Scripps Networks, LLC (Delaware limited liability company),
Knoxville, US.
(540) GENIUS KITCHEN
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komór‑
kowymi do bezprzewodowego dostarczania multimedialnych treści
rozrywkowych, w tym tekstu, danych, obrazów, treści audio i wideo,
nagrań audio i wideo do pobrania, 41 usługi edukacyjne i rozryw‑
kowe, mianowicie udostępnianie niepobieralnych nagrań dźwięko‑
wych i wizualnych rozpowszechnianych za pośrednictwem różnych
platform w wielu formach mediów transmisyjnych, produkcja i dys‑
trybucja treści cyfrowych za pośrednictwem Internetu, mianowicie
nagrań dźwiękowych i wizualnych, usługi rozrywkowe, mianowicie
udostępnianie informacji rozrywkowych online innym osobom.
(111) 310831
(220) 2017 12 28
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) NOWAK JAN ANTRA‑GAZ, Oława, PL.
(540) BROCHÓW HOTEL‑RESTAURACJA
(540)

(210) 480599

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.25, 25.12.25, 01.01.02, 25.01.05
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(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, przedstawień,
przyjęć, balów, organizacja i obsługa sympozjów, konferencji, kon‑
gresów, organizacja wypoczynku, informacje o imprezach wypo‑
czynkowych, 43 usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, w tym samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej
obsługi [snack‑bary], kawiarnie, kafeterie [bufety], stołówki, usługi
wynajmowania sal na posiedzenia w tym mityngi i narady, domy tu‑
rystyczne, hotele, motele, pensjonaty, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwa‑
cje miejsc w hotelach.

(111) 310832
(220) 2017 12 28
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) JANUSZ WIESŁAW, Mielec, PL.
(540) INTERVIAX TRANSPORT & SPEDITION
(540)

(210) 480608

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.21, 01.05.01, 01.17.02, 01.17.03, 01.17.05
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych,
dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], logistyka trans‑
portu, maklerstwo transportowe, pośrednictwo frachtowe, przepro‑
wadzki, rezerwacja transportu, spedycja, transport mebli.
(111) 310833
(220) 2017 12 28
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) CZINAR AGNIESZKA, Wrocław, PL.
(540) COMPTA KOMPLEKSOWA KSIĘGOWOŚĆ
(540)

(210) 480610

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo i konsulta‑
cje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie procesami
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zarządza‑
niu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowa‑
dzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo
w zakresie badań rynku, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
doradztwo związane z audytem, doradztwo i informacja dotycząca
rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, przy‑
gotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, do‑
radztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych,
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakre‑
sie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych,
doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrud‑
nienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo
w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
kadrami, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradz‑
two w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo
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w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie działalności go‑
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk
poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo biznesowe, doradztwo
gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo dotyczące zbywania
firm, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia),
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradz‑
two w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie nabywania przed‑
siębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, do‑
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradz‑
two w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
organizowania działalności gospodarczej, specjalistyczne doradz‑
two w zakresie działalności gospodarczej, archiwizacja dokumentów
lub taśm magnetycznych [usługi biurowe].

(111) 310834
(220) 2017 12 28
(210) 480617
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) MOSA INDUSTRIAL CORPORATION, Huwei Township, TW.
(540) mosa
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 21 metalowe butelki na wodę (sprzedawane puste), przy‑
bory kuchenne, naczynia barowe, mianowicie butelki na wodę sodo‑
wą, naczynia wraz z syfonem do napojów z gazem, mianowicie spie‑
niacze do mleka i śmietany, dzbanki do śmietany, naczynia na wodę
sodową, naboje gazowe, syfony na wodę gazowaną, pojemniki do
użytku domowego lub kuchennego, shakery do koktajli, lejki, spie‑
niacze do mleka nieelektryczne, syfony do śmietany, trzepaczki do
ubijania piany, 35 prowadzenie agencji eksportowo‑importowych,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi handlu detaliczne‑
go i hurtowego online związane z urządzeniami ratowniczymi, wyro‑
bami do celów medycznych, produktami do czyszczenia, artykułami
sportowymi, artykułami kosmetycznymi, artykułami spożywczymi,
syfonami do śmietany, urządzeniami do ubijania mleka i śmietany,
usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym online za pomocą
sprzedaży bezpośredniej przez przedstawicieli handlowych, doty‑
czące wyposażenia domu (urządzeń), towarów sportowych, kosme‑
tyków, usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym online za po‑
mocą sprzedaży bezpośredniej przez przedstawicieli handlowych,
dotyczące artykułów spożywczych, usługi licytowania na aukcjach
dla osób trzecich, usługi aukcyjne online.
(111) 310835
(220) 2017 12 29
(210) 480631
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) SOCZEWKI365.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzeszów, PL.
(540) soczewki365.pl
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe,
soczewki korekcyjne, soczewki optyczne, oprawki do okularów,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania
sportu, etui na okulary, 39 dostarczanie towarów zamówionych ko‑
respondencyjnie.
(111) 310836
(220) 2017 12 30
(210) 480690
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) line kitchen accessories
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(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 09.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 formy aluminiowe, formy, 8 noże kuchenne, nie‑
elektryczne noże kuchenne, noże kucharskie, ręczne szatkownice
kuchenne, noże kuchenne do obierania, nożyczki do użytku ku‑
chennego, japońskie noże kuchenne do siekania, noże kuchenne
do krojenia ryb, noże kuchenne o cienkich ostrzach, sztućce, moź‑
dzierze i tłuczki, moździerze do tłuczenia (narzędzia ręczne), łyż‑
ki szumówki (narzędzia ręczne), przyrządy do przygotowywania
żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia,
łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, 9 wagi kuchenne, minut‑
niki kuchenne, 20 stojaki na książki kucharskie, 21 lejki kuchenne,
tarki kuchenne, przybory kuchenne, utensylia kuchenne, garnki ku‑
chenne, dzbanki kuchenne, pojemniki kuchenne, sitka kuchenne,
szpikulce kuchenne, foremki kuchenne, tłuczki kuchenne, pędzle
kuchenne, pipety kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
naczynia kuchenne ceramiczne, głębokie naczynia kuchenne, ło‑
patki, komplety puszek kuchennych, deski do krojenia, naczynia
do kuchenek mikrofalowych, stojaki na ręczniki kuchenne, przy‑
bory kuchenne z silikonu, łyżki do polewania, tarki do celów ku‑
chennych, ceramika do użytku kuchennego, deski do krojenia do
kuchni, rękawice do piekarnika, łyżki do mieszania, pokrywy wie‑
lofunkcyjne do pojemników kuchennych, trzepaczki nieelektrycz‑
ne, dozowniki papieru do celów kuchennych, kuchenne przybory
używane przy grillach domowych, kuchenne przybory nie z metali
szlachetnych, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, dziobki do
nalewania do użytku kuchennego, pojemniki na chleb, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, drewniane deski do kroje‑
nia do użytku kuchennego, przybory kuchenne do przewracania
potraw na drugą stronę, naczynia do gotowania do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych, separatory do oddzielania żółtek od
białek jaj, foremki, garnki, skrobaki (akcesoria kuchenne), rondle,
pałeczki (sprzęt kuchenny), koszyki druciane (przybory kuchen‑
ne), łyżki‑szumówki (przybory kuchenne), ręczne wyciskacze do
czosnku, prasy do czosnku, tłuczki do mięsa, pojemniki kuchenne
na tłuszcz, puste, łyżki do polewania, kuchenne, łyżki do polewa‑
nia pieczeni, blachy do pieczenia, prasy do tortilli, nieelektryczne,
garnki do gotowania na parze, podwójne garnki do gotowania na
parze, łyżki do podawania, łyżki cedzakowe, zastawa stołowa, inna
niż noże, widelce i łyżki, łyżki do serwowania.
(111) 310837
(220) 2017 12 30
(210) 480692
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) line light decor
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 13.01.17, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 oświetlenie dekoracyjne, ozdobne zestawy oświe‑
tleniowe, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojaz‑
dów, listwy świetlne, żarówki oświetleniowe, lampki nocne, lampki
na choinki świąteczne, światełka linkowe, łańcuchy z lampkami,
elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, oświetlenie typu
LED zewnętrzne do ogrodów, elektryczne urządzenia oświetlenia
dekoracyjnego, instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświe‑
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tleniowe, elementy oświetleniowe, lampiony elektryczne, latarki, la‑
tarnie oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, oświetlenie ogrodowe,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe,
zespoły świetlne.

(111) 310838
(220) 2017 12 30
(210) 480695
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) Line camping
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 05.01.16, 07.01.20, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kompasy turystyczne, pomiarowe urządzenia tury‑
styczne, krokomierze, lornetki, 11 latarki i lampki turystyczne, oświe‑
tlenie kempingowe, 12 pontony, 18 plecaki, torby, worki oraz torby
kompresyjne lub próżniowe turystyczne, 20 meble kempingowe,
materace dmuchane kempingowe, maty kempingowe do spania,
karimaty, taborety wędkarskie, krzesełka i leżaki turystyczne i kem‑
pingowe, 22 namioty kempingowe, namioty i daszki wędkarskiej,
24 śpiwory kempingowe i turystyczne, 28 artykuły myśliwskie i węd‑
karskie, sieci wędkarskie.
(111) 310839
(220) 2017 12 30
(210) 480696
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) line travel
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 18.05.03, 26.01.16, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 przejściówki oraz adaptery podróżne do wtyczek elek‑
trycznych, urządzenia pomiarowe, nawigacyjne i komputery podróż‑
ne, 18 zestawy podróżne, walizki, kufry, worki i torby podróżne, bagaże
podróżne, 21 kosmetyczki podróżne, butelki i bidony dla podróżnych.
(111) 310840
(220) 2017 12 30
(210) 480697
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) Line sporty
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 02.01.08, 25.07.01, 26.04.14, 26.04.22, 26.03.04, 27.05.01,
29.01.13, 26.11.03, 26.11.21
(510), (511) 9 artykuły optyczne do uprawiania sportu, gwizdki
sportowe, sportowe symulatory treningowe, sportowe urządzenia
pomiarowe, 18 plecaki i torby sportowe, 25 nakrycia głowy, odzież
i obuwie sportowe, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i ak‑
cesoria do zabawy sportowe.
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(111) 310841
(220) 2017 12 30
(210) 480698
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec, PL.
(540) line bike accessories
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 18.01.05, 25.05.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 zamki i zapięcia do rowerów metalowe, wieszaki do
rowerów metalowe, stojaki i urządzenia do parkowania rowerów
metalowe, 9 rowerowe urządzenia pomiarowe i nawigacyjne, pręd‑
kościomierze rowerowe, okulary dla rowerzystów, kaski dla rowerzy‑
stów, komputery do użycia z rowerami, zamki rowerowe elektryczne,
11 światła rowerowe, światła odblaskowe na szprychy rowerowe,
lampki rowerowe, 12 części i akcesoria do rowerów, 21 bidony rowe‑
rowe.
(111) 310842
(220) 2018 01 03
(210) 480765
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) BROCHOCKI PIOTR INTERIO, Błonie, PL.
(540) Interio
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda‑
żą mebli, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli
kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży
antyków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z meblami kuchennymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 42 planowanie i projek‑
towanie kuchni, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania
kuchni na wymiar, projektowanie kuchni, projektowanie mebli, pro‑
jektowanie rozmieszczenia mebli kuchennych.
(111) 310843
(220) 2018 01 03
(210) 480771
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) RYNKIEWICZ BARTŁOMIEJ NEW DEAL, Piotrków
Trybunalski, PL.
(540) Cyber‑eX
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pozy‑
skiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowa‑
nie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicz‑
nego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego zwią‑
zane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputero‑
wego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu kompu‑
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terowego, usługi sprzedaży hurtowej w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze
smartfonami, usługi sprzedaży hurtowej związane z komputerami,
które można nosić na sobie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami ku‑
chennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do
chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za‑
bawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audio‑
wizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do
podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z za‑
bawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audio‑
wizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do
podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze
sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze
sprzętem informatycznym.

(111) 310844
(220) 2018 01 03
(210) 480774
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 310845
(220) 2018 01 03
(210) 480780
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) OWCZARZ PIOTR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
NR 00040201 KAT: A,A1,B,B1,B+E,C,C1,C+E,D,D1,T OWCZARZ
PIOTR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO‑SZKOŁA,
Bolesławiec, PL.
(540) AUTO SZKOŁA
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy, szkoła jazdy.
(111) 310846
(220) 2018 01 03
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) FIGULINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) FIGULINA
(540)

(210) 480783

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy, różowy,
czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto‑
wa i kulturalna.
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(111) 310847
(220) 2018 01 04
(210) 480812
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) BELINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 figurki z ceramiki, figurki z włókna szklanego.
(111) 310848
(220) 2018 01 05
(210) 480861
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SANITAL FLEX
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 24.13.01, 24.13.17, 24.13.24, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16,
26.01.22, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 310849
(220) 2018 01 05
(210) 480863
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK, Dąbrowa
Górnicza, PL.
(540) Kwiaty NA WARSZTACIE
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały, pomarańczowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce z kwiatów
sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekora‑
cji, rośliny, rośliny sztuczne do dekoracji, wieńce z kwiatów natural‑
nych, zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych,
39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych kore‑
spondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowa‑
nie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, wyko‑
nywanie wieńców.
(111) 310850
(220) 2018 01 06
(210) 480880
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ATEECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ateecc
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania bizne‑
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
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publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo‑
średnia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii ko‑
munikacyjnych 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 per‑
sonelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów han‑
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsu‑
mentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informa‑
cja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do-), negocjowanie i rozlicza‑
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa admi‑
nistracyjna firm na zlecenie, opracowywanie cv dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w ce‑
lach 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,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk‑
cja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przygotowanie listy płac, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo‑
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, we‑
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, staty‑
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno‑
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biz‑
nesowej, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów
reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze‑
bującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi po‑
średnictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biu‑
rowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawia‑
nia spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny han‑
dlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożycza‑
nie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla‑
mowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarzą‑
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
42 badania techniczne, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron interne‑
towych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro‑
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gramowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron
internetowych, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie mody, przechowywanie danych elektronicznych,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii da‑
nych poza lokalizacją użytkownika, udzielanie informacji naukowej
i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi
architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kompute‑
rowej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi konsultacyj‑
ne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów ze‑
wnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi świadczone przez la‑
boratoria naukowe, wynajmowanie serwerów WWW, wzornictwo
przemysłowe.

(111) 310851
(220) 2005 06 15
(210) 296535
(151) 2018 05 17
(441) 2005 09 19
(732) FENG SHEN TECHNOLOGY CO., LTD., Taoyuan Hsien, TW.
(540) FS
(540)

3775

ganizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i wystawianie spek‑
takli, widowisk i przedstawień, organizowanie widowisk teatralnych,
literackich, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie opracowywania
koncepcji artystycznych, choreografii, scenografii, reżyserii. animacji
kulturowych, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż rekla‑
mowych, pozowanie dla artystów, produkcja przedstawień teatral‑
nych, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publi‑
kowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, realizacja spektakli,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
rozrywka [widowiska], sale koncertowe, sprawdziany edukacyjne,
usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi komponowania układu
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi szkół
[edukacja], wychowanie oparte o wartości tradycyjne, patriotyczne,
religijne i uniwersalne, wychowanie przez sztukę, integrowanie śro‑
dowisk twórczych i wychowawczych, 45 ewangelizacja.

(111) 310853
(220) 2018 01 08
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

(210) 480886

Kolor znaku: czerwony, beżowy
(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.03.01, 29.01.12
(510), (511) 12 motocykle.
(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny do produkcji zamków błyskawicznych, 18 ak‑
cesoria do walizek, 22 taśmy pakowe niemetalowe, tasiemki ozdob‑
ne do kwiatów, sznurki, 23 nici, 24 tkaniny, 25 odzież, akcesoria do
butów, 26 zamki błyskawiczne, suwaki do zamków błyskawicznych,
taśmy suwakowe, sznury do odzieży, sznurki lamówkowe, sznurowa‑
dła do butów.
(111) 310852
(220) 2017 12 28
(210) 480604
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
RACŁAWICE, Racławice, PL.
(540) ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA &#39;&#39;RACŁAWICE&#39;&#39;
(540)

(111) 310854
(220) 2018 01 08
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, złoty
(531) 26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.02, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 12 motocykle.
(111) 310855
(220) 2018 01 08
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnozielony, niebieski, żółty,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.04, 02.07.16
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną, 41 usługi arty‑
stów teatralnych, wypożyczanie dekoracji scenicznych, wypożycza‑
nie dekoracji teatralnych, doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], edukacja, edukacja w zakresie kultury, kul‑
tury artystycznej, informacje o edukacji, edukacja [nauczanie], infor‑
macje o imprezach rozrywkowych, instruktaże, usługi klubowe [roz‑
rywka lub nauczanie], kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie
praktyczne w zakresie nauczania śpiewu i tańca, nauczanie, naucza‑
nie korespondencyjne, nauczanie religii, organizowanie balów, or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie,
przygotowywanie i prowadzenie koncertów i występów, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], planowanie i or‑

(210) 480887

(210) 480888

Kolor znaku: czarny, srebrny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.18,
03.07.24, 29.01.12
(510), (511) 12 motocykle.
(111) 310856
(220) 2018 01 08
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE

(210) 480889
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(111) 310860
(220) 2018 01 08
(210) 480899
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) FAIRFIELD FLAK LUTY KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) FAIRFIELD
(540)

(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 03.07.24, 26.02.01, 29.01.12,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 motocykle.
(111) 310857
(220) 2018 01 08
(210) 480893
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pgb POLISH BROKERS GROUP
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi pośred‑
nictwa ubezpieczeniowego.
(111) 310858
(220) 2018 01 08
(210) 480897
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) GOŁĘBIOWSKA, KRAWCZYK, ROSZKOWSKI I PARTNERZY
KANCELARIA ADWOKACKO‑RADCOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa, PL.
(540) GKR legal
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informa‑
cja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakre‑
sie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo
w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie za‑
rządzania dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie za‑
rządzania dotyczące obsadzania stanowisk, zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 45 badania prawne, bada‑
nia stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związa‑
ne z prawami własności intelektualnej.
(111) 310861
(220) 2018 01 08
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK
(540)

(210) 480900

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 12 motocykle.

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawnicze, doradztwo praw‑
ne, badania prawne, doradztwo w zakresie własności intelektual‑
nej, mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, usługi monitorowania
prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie
znaków towarowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen
[usługi prawne], usługi prawne dotyczące nabywania własności inte‑
lektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów.
(111) 310859
(220) 2018 01 08
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik, PL.
(540) WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE
(540)

(531) 03.07.24, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 12 motocykle.

(210) 480898

(111) 310862
(220) 2018 01 08
(210) 480901
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pgb POLSKA GRUPA BROKERSKA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi pośred‑
nictwa ubezpieczeniowego.
(111) 310863
(220) 2018 01 08
(210) 480902
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) Rotary International, Evanston, US.
(540) ROTARY POLSKA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania w formie arty‑
kułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług organizacji
humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 16 pu‑
blikacje periodyczne w formie artykułów dotyczących działalności
i usług organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowa‑
rzyszeń, 41 zamieszczanie periodycznych publikacji online w formie
artykułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług organi‑
zacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń.
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(111) 310864
(220) 2018 01 08
(210) 480904
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) MICHALESKUL WOJCIECH AEA TECHNIQUE, Gliwice, PL.
(540) AEA TECHNIQUE
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w związku z urządze‑
niami i instrumentami pomiarowymi, urządzeniami do monitoro‑
wania, liczenia, wyrównywania i kalibracji, kontrolerami (regulato‑
rami), urządzeniami do testowania i kontroli jakości, elektrycznymi
lub elektronicznymi modułami kontrolno‑sterującymi, czujnikami
używanymi do kontroli urządzeń, 37 usługi instalacyjne, czyszcze‑
nie, naprawy i konserwacja urządzeń i instrumentów pomiarowych,
urządzeń do monitorowania, liczenia, wyrównywania i kalibracji,
kontrolerów (regulatorów), urządzeń do testowania i kontroli jakości,
elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno‑sterujących,
czujników używanych do kontroli urządzeń, 42 usługi pomiarowe,
doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo tech‑
niczne, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, projektowanie
techniczne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.
(111) 310865
(220) 2018 01 08
(210) 480908
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GÜNTHER TOMASZ, Głowno, PL.
(540) KEY SAFE
(510), (511) 18 etui na klucze, etui na karty płatnicze, plecaki, kosme‑
tyczki, kufry podróżne, torby podróżne, aktówki, komplety podróż‑
ne, portmonetki, portfele, sakwy i sakiewki ze skóry lub wyrobów
skóropodobnych, torby plażowe, torby sportowe, torby turystyczne,
tornistry szkolne, torby na zakupy.
(111) 310866
(220) 2018 01 09
(210) 480916
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi, PL.
(540) SplashLet
(510), (511) 11 deski toaletowe: myjące, suszące, bidetowe, baterie:
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bi‑
detowe, bidety, brodziki prysznicowe, umywalki, wanny do nasiadó‑
wek, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, kabiny hydroma‑
sażowe, kabiny natryskowe, natryski, prysznice, dozowniki środków
odkażających w toaletach, fontanny, wodotryski ozdobne, krany,
zawory kurkowe kanalizacyjne, zawory zamykające i regulacyjne,
przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, instalacje
i urządzenia do kąpieli, sanitarne instalacje i aparatura, lampy oświe‑
tleniowe, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony
do lamp, miski klozetowe, pisuary, bidety, sedesy, deski sedesowe,
płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, urządzenia
kompaktowe zestawione z miski ustępowej i spłuczki ceramicznej,
postumenty, półpostumenty, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, suszarki łazienkowe do rąk, suszarki do włosów, urzą‑
dzenia do suszenia, wykładziny łazienkowe, zlewozmywaki, zlewy.
(111) 310867
(220) 2018 01 09
(210) 480919
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) KATRAGADDA IWONA CHAUDARY FOOD TRADERS,
Warszawa, PL.
(540) LITTLE INDIA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 03.02.01, 03.02.26, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 aromaty [ preparaty] do żywności, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe, 35 prezento‑
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wanie produktów w mediach dla sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych .

(111) 310868
(220) 2018 01 09
(210) 480925
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) SENKOWSKI KRZYSZTOF CARSEN AUTO CZĘŚCI,
Warszawa, PL.
(540) S Carsen
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części sa‑
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samo‑
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie ak‑
cesoriów do samochodów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie elementów wyposażenia warsztatów samochodowych,
39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dosta‑
wa towarów, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie i do‑
starczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, transport towarów, usługi rozładunku towarów, usługi
transportu samochodami silnikowymi, konfekcjonowanie i magazy‑
nowanie części samochodowych, konfekcjonowanie towarów.
(111) 310869
(220) 2018 01 09
(210) 480927
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) BOJKOWSKI TOMASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Poznań, PL.
(540) SPORYSKARBOWE.PL TOMASZ BOJKOWSKI
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 24.17.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, ekspertyzy w działalności gospodar‑
czej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar‑
czej, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności
ekonomicznej, 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, wycena finansowa, opra‑
cowania finansowe, analizy finansowo‑ekonomiczne, doradztwo
finansowe, informacje finansowe, usługi finansowe, ekspertyzy do
celów podatkowych, doradztwo podatkowe, podatki (ekspertyzy
do celów-), doradztwo finansowe, finansowe (doradztwo-, konsul‑
tacje podatkowe, usługi doradztwa ekonomicznego, 41 edukacja
prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa,
publikowanie dokumentów z dziedziny prawa, w tym publikowanie
on‑line, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących pra‑
wa, usługi wydawnicze materiałów z dziedziny prawa, prowadzenie
bloga prawniczego, szkolenia z zakresu świadczenia usług praw‑
nych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw
o tematyce prawnej i biznesowej, porady doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, informacje o edukacji, prowadzenie kur‑
sów, publikowanie książek, nauczanie, organizowanie i prowadze‑
nie seminariów, kongresów, sympozjów i zjazdów, usługi szkolenio‑
we, 45 usługi radców prawnych, doradztwo prawne, usługi prawne,
porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w zakresie pomocy
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prawnej, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, dostarcza‑
nie informacji prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych,
badania prawne, pomoc prawna przy tworzeniu i negocjowania
umów, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przy‑
gotowania dokumentów prawnych, usługi prawne związane z pro‑
wadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, mediacja [usługi prawne], usłu‑
gi mediacji i rozstrzygania sporów, doradztwo w kwestiach prawa
ekonomicznego, finansowego i podatkowego, usługi wsparcia
prawnego, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania spo‑
rów jako usługi prawne, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, badania prawne, badania [wy‑
szukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne
w dziedzinie podatków i finansów, przygotowywanie przepisów,
sporządzanie opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów
aktów prawnych.

(111) 310870
(220) 2018 01 09
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) DTP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój, PL.
(540) D DAREK team production
(540)

(210) 480928

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje do
pobrania na smartfony.
(111) 310871
(220) 2018 01 09
(210) 480936
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) EUCALIPTO DOZ
(510), (511) 3 maści do celów kosmetycznych, kosmetyczna maść
eukaliptusowa, 5 maści do celów farmaceutycznych.
(111) 310872
(220) 2018 01 09
(210) 480943
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) POKRZYWKO MARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) IQ PARTNERS
(510), (511) 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub
obrazu poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sate‑
litarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, usługi teleko‑
munikacyjne, usługi telekomunikacyjne przez Internet, przesyłanie
informacji i komunikatów poprzez sieć telefonów komórkowych
i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania
aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę,
transmisje telewizyjne, usługi rozpowszechniania programów tele‑
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, wido‑
wisk, usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów
dyskusyjnych, przesyłanie informacji SMS‑em, MMS‑em, przesyłanie
informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub
odbioru informacji, 39 usługi krajowej i międzynarodowej spedycji
towarów, prowadzenie agencji transportu towarów krajowego i mię‑
dzynarodowego, pośrednictwo w krajowym i międzynarodowym
transporcie towarów i ich dostarczaniu drogą lądową, śródlądową,
morską i lotniczą, transport przedmiotów wartościowych, przewóz
materiałów niebezpiecznych, wynajem środków transportu, usługi
składowania, załadunku, wyładunku, przeładunku lub przepakowy‑
wania towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie i wy‑
najem pojazdów, wynajem środków transportu towarów, wynajem
kontenerów transportowych i magazynowych, informacja o składo‑
waniu i o transporcie towarów, pomoc drogowa w przypadku awarii
pojazdów‑holowanie.
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(111) 310873
(220) 2018 01 09
(210) 480944
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) POKRZYWKO MARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) IQ PARTNER
(510), (511) 35 badanie rynku, biura pośrednictwa pracy, usługi
w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, usługi marketingowe, projektowanie kampanii reklamowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, orga‑
nizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi agen‑
cji importowo‑eksportowych, 36 ściąganie należności i faktoring,
wynajem powierzchni biurowych, wynajem mieszkań, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu poprzez sieci komu‑
nikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową,
światłowodową i Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi teleko‑
munikacyjne przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów
poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji infor‑
macyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości po‑
przez radio, telewizję, Internet, prasę, transmisje telewizyjne, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów do‑
kumentalnych i fabularnych, widowisk, usługi poczty elektronicznej,
obsługa internetowych forów dyskusyjnych, przesyłanie informacji
SMS‑em, MMS‑em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urzą‑
dzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, 39 usługi
krajowej i międzynarodowej spedycji towarów, prowadzenie agen‑
cji transportu towarów krajowego i międzynarodowego, pośred‑
nictwo w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów i ich
dostarczaniu drogą lądową, śródlądową, morską i lotniczą, transport
przedmiotów wartościowych, przewóz materiałów niebezpiecznych,
wynajem środków transportu, usługi składowania, załadunku, wyła‑
dunku, przeładunku lub przepakowywania towarów, wynajmowanie
magazynów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków
transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych i maga‑
zynowych, informacja o składowaniu i o transporcie towarów, pomoc
drogowa w przypadku awarii pojazdów‑holowanie.
(111) 310874
(220) 2018 01 09
(210) 480946
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., Shenzhen
City, CN.
(540) Baseus
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], pamięci zewnętrzne USB, futerały
na komputery przenośne, pokrowce do tabletów, osłony do moni‑
torów komputerowych, pokrowce na smartfony, etui na smartfony,
osłony do ekranów telefonów komórkowych, statywy do aparatów
fotograficznych, głośniki, słuchawki [zakładane na głowę], interfejsy
audio, głośniki niskotonowe, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, miksery audio, kijki do robienia selfie jako akcesoria do
smartfonów, przewody USB do telefonów komórkowych, złącza do
przewodów elektrycznych, ładowarki do baterii, baterie elektrycz‑
ne, zestawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym
głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez
użycia rąk, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych,
podstawki do laptopów, ładowarki USB, banki energii, ładowarki
bezprzewodowe, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowar‑
ki baterii do użytku z pojazdami silnikowymi, obudowy głośników,
kalkulatory, rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządze‑
niami z ekranem dotykowym, sprzęt peryferyjny do komputerów,
filtry do ekranów przystosowane do telewizorów, filtry do ekranów
przystosowane do monitorów komputerowych, filtry do ekranów
przystosowane do tabletów, słuchawki [douszne], czytniki kart pa‑
mięci elektronicznych, urządzenia do oświetlenia błyskowego, ukła‑
dy sprzęgające do kamer wideo, urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania elektrycznego [baterie], kamery termowizyjne, pokrow‑
ce na aparaty fotograficzne, magnetowidy, aparaty fotograficzne,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa poprzez sklepy detaliczne pro‑
duktów peryferyjnych do telefonów komórkowych, w tym futerałów
dopasowanych do telefonów komórkowych, pokrowców, kabli, łado‑
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warek, ochraniaczy na ekran, kijków do robienia selfie jako akcesoria
do smartfonów, banków energii, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
poprzez sklepy detaliczne produktów peryferyjnych do telefonów,
w tym futerały na komputery przenośne, pokrowce do tabletów,
ochraniacze do monitorów komputerowych, sprzęt peryferyjny do
komputerów, sprzedaż detaliczna lub hurtowa poprzez sklepy deta‑
liczne obudów głośników, mikserów audio, słuchawek [zakładanych
na głowę], magnetowidów, pokrowców na aparaty fotograficzne,
urządzeń do nawigacji samochodowej [komputery pokładowe], gło‑
śników niskotonowych.

(111) 310875
(220) 2018 01 10
(210) 480947
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KOMPAS Kompendium Aktywnego Samorządowca
(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu, albumy, ar‑
tykuły biurowe, w tym w szczególności noże do papieru, gilotynki
do papieru, długopisy, ołówki, pióra, obsadki i uchwyty do piór, ob‑
woluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy
do ołówków, podstawki do piór, długopisów i ołówków, materiały
do pisania i rysowania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty, zszy‑
wacze, temperówki, artykuły i materiały piśmienne, w tym koperty,
bloczki do pisania, bloki listowe, broszury, czasopisma, etykiety nie
z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, w tym kalendarze z kart‑
kami do zrywania, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, materiały piśmienne, w tym taśma klejąca,
nalepki i naklejki, notatniki, notesy, w tym notesy podręczne, osłony
na doniczki z papieru, papier do pakowania i do pisania, papierowe
podstawki pod karafki, prospekty, przyciski do papieru, pudełka kar‑
tonowe lub papierowe, ramki do fotografii, segregatory, skoroszyty
na dokumenty, spinacze biurowe, w tym spinacze do papieru, taśmy
elastyczne do użytku biurowego, taśmy przylepne i samoprzylepne
do celów papierniczych, zakładki do książek, zeszyty, zszywki biuro‑
we, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, analiza kosztów, ana‑
liza rynku, badania rynku, rynkowe badania, badania marketingowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, czynności biurowe,
usługi świadczone drogą elektroniczną lub on‑line z komputero‑
wej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi badawcze
w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarzą‑
dzania personelem, obsługi personalnej, doradztwa w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych
z zakresu podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy, eks‑
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe informa‑
cje i porady udzielane konsumentom w ramach punktów informacji
konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospo‑
darczej, usługi podatkowe i planowania podatkowego, organizowa‑
nie targów w celach reklamowych lub handlowych, organizowanie
wystaw w celach reklamowych lub handlowych, wystawy handlowe,
outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przedsię‑
biorcom w działalności gospodarczej, w tym przemysłowej i han‑
dlowej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowy‑
mi, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja
w zakresie sprzedaży dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań
podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunko‑
wość, księgowość i audyt, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, specjalistyczne doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań ra‑
chunkowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi doradcze, konsultingowe, badawcze i informacyjne związa‑
ne z działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące
zarządzania w działalności gospodarczej w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi porównania cen, usługi promocyjne, usługi
przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi związane z rekrutacją pracowników, wywiad gospodarczy,
zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edu‑
kacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, instruktaże,
nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i obsługa
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, se‑
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minariów, sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
pokazy w zakresie kształcenia praktycznego, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych on‑line, nie do pobierania z sieci komputero‑
wych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj‑
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na
żądanie, publikowanie drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, obsługa prawna, reprezento‑
wanie innych w sprawach prawnych i podatkowych, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw
domen, usługi związane z badaniami oraz doradztwem prawnym,
zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi.

(111) 310876
(220) 2018 01 10
(210) 480949
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) SAJNOK ARKADIUSZ AKADEMIA STRZELECKA RAGUN,
Radom, PL.
(540) AKADEMIA STRZELECKA RAGUN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.14, 24.01.03, 24.01.09,
03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 21.03.21, 23.03.05, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 41 działalność związana z edukacją w zakresie sportów
strzeleckich.
(111) 310877
(220) 2018 01 10
(210) 480950
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) SAJNOK ARKADIUSZ AKADEMIA STRZELECKA RAGUN,
Radom, PL.
(540) AKADEMIA STRZELECKA RAGUN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, szary, złoty, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01,
26.01.03, 23.03.05, 21.03.21, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.19, 09.01.10
(510), (511) 41 edukacja w zakresie sportów strzeleckich.
(111) 310878
(220) 2018 01 10
(210) 480957
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Skaner Dokumentacji Cen Transferowych
(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu, albumy, arty‑
kuły biurowe, w tym w szczególności noże do papieru, gilotynki do pa‑
pieru, długopisy, ołówki, pióra, obsadki i uchwyty do piór, obwoluty na
luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy do ołówków,
podstawki do piór, długopisów i ołówków, materiały do pisania i ryso‑
wania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty, zszywacze, temperówki,
artykuły i materiały piśmienne, w tym koperty, bloczki do pisania, blo‑
ki listowe, broszury, czasopisma, etykiety nie z materiału tekstylnego,
gazety, kalendarze, w tym kalendarze z kartkami do zrywania, kartki
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(111) 310879
(220) 2018 01 10
(210) 480958
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) okEY
(540)

(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu, albumy, arty‑
kuły biurowe, w tym w szczególności noże do papieru, gilotynki do pa‑
pieru, długopisy, ołówki, pióra, obsadki i uchwyty do piór, obwoluty na
luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy do ołówków,
podstawki do piór, długopisów i ołówków, materiały do pisania i ryso‑
wania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty, zszywacze, temperówki,
artykuły i materiały piśmienne, w tym koperty, bloczki do pisania, blo‑
ki listowe, broszury, czasopisma, etykiety nie z materiału tekstylnego,
gazety, kalendarze, w tym kalendarze z kartkami do zrywania, kartki
z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
materiały piśmienne, w tym taśma klejąca, nalepki i naklejki, notatniki,
notesy, w tym notesy podręczne, osłony na doniczki z papieru, papier
do pakowania i do pisania, papierowe podstawki pod karafki, prospek‑
ty, przyciski do papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do
fotografii, segregatory, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe,
w tym spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
taśmy przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, zakładki do
książek, zeszyty, zszywki biurowe, 35 zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, analiza kosztów, analiza rynku, badania rynku, rynkowe badania,
badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, czynności biurowe, usługi świadczone drogą elektroniczną lub
on‑line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
usługi badawcze w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa spe‑
cjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w za‑
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie za‑
rządzania personelem, obsługi personalnej, doradztwa w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych z za‑
kresu podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w ramach punktów informacji konsumenckiej,
handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej, usługi po‑
datkowe i planowania podatkowego, organizowanie targów w celach
reklamowych lub handlowych, organizowanie wystaw w celach rekla‑
mowych lub handlowych, wystawy handlowe, outsourcing w zakresie
doradztwa handlowego, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom w działalności go‑
spodarczej, w tym przemysłowej i handlowej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie informacji o działal‑
ności gospodarczej, promocja w zakresie sprzedaży dla osób trzecich,
przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama, reklama bil‑
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, specjali‑
styczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponso‑
rowanych, usługi doradcze, konsultingowe, badawcze i informacyjne
związane z działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące
zarządzania w działalności gospodarczej w dziedzinie technologii in‑
formacyjnej, usługi porównania cen, usługi promocyjne, usługi prze‑
glądu prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi
związane z rekrutacją pracowników, wywiad gospodarczy, zestawienia
statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształce‑
nia, edukacja, informacje o edukacji, instruktaże, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie i obsługa i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pisanie
tekstów, innych niż reklamowych, pokazy w zakresie kształcenia prak‑
tycznego, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do
pobierania z sieci komputerowych, dostarczanie filmów, nie do pobra‑
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, publikowanie drogą elektroniczną, elek‑
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w interne‑
cie, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, obsługa prawna,
reprezentowanie innych w sprawach prawnych i podatkowych, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie rejestrowania
nazw domen, usługi związane z badaniami oraz doradztwem prawnym,
zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi.

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 24.17.20

(111) 310880
(220) 2018 01 10
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.

z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
materiały piśmienne, w tym taśma klejąca, nalepki i naklejki, notatniki,
notesy, w tym notesy podręczne, osłony na doniczki z papieru, papier
do pakowania i do pisania, papierowe podstawki pod karafki, prospek‑
ty, przyciski do papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do
fotografii, segregatory, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe,
w tym spinacze do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego,
taśmy przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, zakładki do
książek, zeszyty, zszywki biurowe, 35 zarządzanie działalnością gospo‑
darczą, analiza kosztów, analiza rynku, badania rynku, rynkowe bada‑
nia, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, czynności biurowe, usługi świadczone drogą elektroniczną lub
on‑line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
usługi badawcze w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa spe‑
cjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w za‑
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie
zarządzania personelem, obsługi personalnej, doradztwa w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych
z zakresu podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy, eks‑
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w ramach punktów informacji kon‑
sumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności gospodarczej,
usługi podatkowe i planowania podatkowego, organizowanie targów
w celach reklamowych lub handlowych, organizowanie wystaw w ce‑
lach reklamowych lub handlowych, wystawy handlowe, outsourcing
w zakresie doradztwa handlowego, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom
w działalności gospodarczej, w tym przemysłowej i handlowej, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, promocja w zakresie sprzedaży
dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, publiko‑
wanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, księgowość i audyt,
reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, usługi doradcze, konsultingowe,
badawcze i informacyjne związane z działalnością gospodarczą, usłu‑
gi konsultingowe dotyczące zarządzania w działalności gospodarczej
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi porównania cen, usługi
promocyjne, usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi związane z rekrutacją pracowników, wywiad
gospodarczy, zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w za‑
kresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, instruk‑
taże, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i obsłu‑
ga i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, semi‑
nariów, sympozjów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, pokazy
w zakresie kształcenia praktycznego, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych, dostarcza‑
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie
drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków in‑
nych niż reklamowe, w internecie, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, obsługa prawna, reprezentowanie innych w sprawach
prawnych i podatkowych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
prawne w zakresie rejestrowania nazw domen, usługi związane z bada‑
niami oraz doradztwem prawnym, zarządzanie własnością intelektual‑
ną i prawami autorskimi.

(210) 480975
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(540) CLEVERFIT
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałę‑
zieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura i instalacje
chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia, rury kotłowe cen‑
tralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłod‑
niczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania
wody, instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodocią‑
gowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony niemeta‑
lowe do rur, niemetalowe złączki rur.
(111) 310881
(220) 2018 01 10
(210) 480982
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) JANECZEK SEBASTIAN KANCELARIA WINDYKACYJNA TI,
Katowice, PL.
(540) Kancelaria TI
(510), (511) 36 skomputeryzowana windykacja wymagalnych należ‑
ności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi oceny
ryzyka finansowego, usługi finansowe, detaliczne usługi finansowe.
(111) 310882
(220) 2015 03 16
(151) 2017 11 17
(441) 2015 07 06
(732) BEFASZCZOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) FAVORITE
(540)

(210) 440338

(531) 03.04.07, 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 18.07.01, 27.05.01,
27.07.01
(510), (511) 16 pędzle malarskie, pędzle murarskie, szczotki [pędzle]
malarskie, wałki do malowania ścian, kuwety malarskie i kratki ma‑
larskie, rączki plastikowe do narzędzi malarskich, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, 17 folie z tworzyw sztucznych nie
do pakowania,, 21 miotły, szczotki do obuwia, szczotki do ubrań,
szczotki do zamiatania, szczotki do zwierząt, szczotki do szorowania,
szczotki do butelek, szczotki do wanien, szczotki do smoły, szczotki
do toalet, szczotki do mycia naczyń, szczotki do mycia samochodów,
wiadra malarskie i budowlane, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo],
włókna z tworzyw sztucznych do produkcji szczotek i pędzli.
(111) 310883
(220) 2018 01 30
(210) 481764
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) CZERNY JOANNA ANIELA WRÓŻKA CESARIA, Ruda Śląska, PL.
(540) WRÓŻKA CESARIA
(540)

3781

(732) SANYU SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA, Chorzów, PL.
(540) SANYU.eu
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 falowniki, falowniki wektorowe, falowniki skalarne,
układy łagodnego rozruchu, startsofty, 35 sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna falowników i startsoftów.
(111) 310885
(220) 2018 01 10
(210) 480986
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) MAKOWSKI MAKSYMILIAN DREAMFIELD, Piaseczno, PL.
(540) Cyber Marian
(510), (511) 35 produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 38 transmisja
dźwięku, wideo i informacji, usługi w zakresie telekonferencji i wide‑
okonferencji, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomo‑
cą telekomunikacji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi transmisyjne, nadawanie programów za pośrednictwem In‑
ternetu, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kana‑
łów telekomunikacyjnych, bezprzewodowa transmisja elektroniczna
sygnałów głosowych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie pro‑
gramów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie
danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bez‑
przewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy transfer danych za
pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej, bezprze‑
wodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer da‑
nych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, elektroniczne
przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez świa‑
tową sieć komputerową, transmisja danych wideo za pośrednictwem
Internetu, usługi transmisji wideo, usługi wysyłania wideo.
(111) 310886
(220) 2018 01 10
(210) 480992
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) DURAS WOJCIECH PROHAB TRENING I FIZJOTERAPIA,
Kalisz, PL.
(540) KRZESŁOID
(510), (511) 20 krzesła, klękosiady [stołki‑klęczniki], ergonomiczne
klękosiady [stołki‑klęczniki], biurowe klękosiady [stołki‑klęczniki].
(111) 310887
(220) 2018 01 10
(210) 480993
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Hot brain
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(111) 310888
(220) 2018 01 10
(210) 480995
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) DĘBOWIEC MARTA ELEGANSE AKADEMIA ROZWOJU
OSOBISTEGO, Czekanka, PL.
(540) EleganSe EQUESTRIAN
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy,
srebrny
(531) 11.03.01, 23.01.01, 23.01.25, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 45 usługi z zakresu wróżenia z kart Tarota, usługi z zakre‑
su wróżenia z kart Lenormand, poradnictwo w zakresie numerologii
i Run, poradnictwo i wsparcie duchowe, konsultacje w zakresie znaków
zodiaku, usługi z zakresu przepowiadania przyszłości, udzielanie porad
duchowych poprzez media elektroniczne, tworzenie horoskopów.
(111) 310884
(151) 2018 06 04

(220) 2018 01 10
(441) 2018 02 12

(210) 480984

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 01.01.01, 01.01.04, 26.11.01,
27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież turystyczna i spor‑
towa, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki, bandany na
szyję, rękawiczki, obuwie, obuwie turystyczne i sportowe.

(111) 310889
(220) 2015 11 06
(210) 448937
(151) 2018 05 29
(441) 2016 02 15
(732) ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE WINIARSKIE,
Zielona Góra, PL.
(540) Lubuski Szlak Wina i Miodu
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 08.07.99, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 miód, kit pszczeli, mleczko pszczele, zakwas, za‑
czyn, ocet, 33 wino, wina musujące, winiaki, miód pitny, destylo‑
wanie napoje, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, gruszecznik, jabłecznik, cydr, kirsh, napoje alko‑
holowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owoce‑ ekstrakty z alkoholem, napoje spirytusowe, wódka, likiery,
brendy, nalewki alkoholowe, 39 usługi turystyczne zawarte w tej
klasie, usługi związane z podróżami zawarte w tej klasie, usługi
butekowania, autobusowe usługi transportowe, pilotowanie,
usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usłu‑
gi organizowania rejsów łodziami wycieczkowymi, usługi organi‑
zowania wycieczek.
(111) 310890
(220) 2016 02 01
(210) 451878
(151) 2018 02 08
(441) 2016 05 09
(732) PROAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marki, PL.
(540) PROAXIS
(510), (511) 40 obróbka metali.
(111) 310891
(220) 2017 03 07
(210) 468542
(151) 2018 03 14
(441) 2017 11 13
(732) RECHCIŃSKA AGNIESZKA, Tuszyn, PL.
(540) TOP OF THE TOP Sensation Coffee ONE IN A MILLION
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, zielony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01, 05.03.11
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki
tych towarów, czekolada, wypieki, wyroby cukiernicze, desery, cia‑
sta, ciasteczka i słodycze, wyroby piekarnicze, maka, produkty zbo‑
żowe, chleb, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki, miód, ryż,
przyprawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, zioła do celów spo‑
żywczych.
(111) 310892
(220) 2017 08 31
(151) 2018 05 24
(441) 2017 12 11
(732) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce, PL.
(540)

(210) 476021
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 26.01.02, 26.13.25, 02.07.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie promocji sprzeda‑
ży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, promowanie sprzedaży za
pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, promo‑
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowy‑
wanie reklam, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone
poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników
uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz pro‑
mowania sprzedaży, administrowanie sprzedażą, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, przeprowadzanie sprzeda‑
ży aukcyjnej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic‑
twem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprze‑
dażą i bazą klientów, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób
trzecich, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie wyce‑
ny zamówień sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprze‑
daży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowa‑
nie towarów innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne
oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewod‑
nika online do przeszukiwania, usługi komputerowego gromadzenia
danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców de‑
talicznych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów,
pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, po‑
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na
rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów i towarów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie analizy rynków
dotyczące sprzedaży towarów, udzielanie porad w zakresie metod
i technik sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej trady‑
cyjnej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie
artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów higienicznych,
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produktów spożywczych, orga‑
nizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprze‑
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im‑
prez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w za‑
kresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, świadcze‑
nie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce‑
lów reklamowych i sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych
(ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja
materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan‑
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], negocjowanie kontraktów
reklamowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów,
skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, tworzenie list
potencjalnych klientów, zarządzanie relacjami z klientami, usługi
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, usługi out‑
sourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie
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towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta
program, reklama, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, pro‑
dukcja materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, usługi
reklamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, analizy
odbioru reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re‑
klamowego i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie i roz‑
mieszczanie reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy, publikowanie
materiałów reklamowych online, gromadzenie informacji związa‑
nych z reklamą, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, usługi
w zakresie reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem sieci telefo‑
nii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowej
na stronach internetowych, dostarczanie powierzchni reklamowych
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie przestrzeni reklamo‑
wej w mediach elektronicznych, reklama poprzez przesyłanie mate‑
riałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne
sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, aktualizowanie informacji reklamowych w komputero‑
wej bazie danych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicz‑
nych, w szczególności Internetu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketin‑
gowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub re‑
klamowych, organizowanie konkursów w celach reklamowych, pro‑
mowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez konkursy
promocyjne.

(111) 310893
(220) 2017 09 01
(210) 476029
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) FUNDACJA POLSKA FARMA EKOLOGICZNA ECOFARM,
Małkowo, PL.
(540) ECOFARMA KASZUBSKA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, czarny, zielony, żółty
(531) 05.05.19, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 warzywa i owoce gotowane, konserwowane, mrożo‑
ne i suszone, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna, śmietana
jako produkt mleczarski, sery dojrzałe, świeże sery niedojrzałe, sery
solankowe, sery żółte w tym twarde i miękkie, serki homogenizo‑
wane, serki topione, twarogi, kefir i maślanka jako napój mleczny,
jogurty, jogurty naturalne, owocowe, zbożowe i aromatyzowane,
napoje mleczne fermentowane i niefermentowane sporządzane
z dodatkiem owoców, warzyw i różnych ziaren, mięso świeże, mięso
mrożone, mięso mielone, mięso z dziczyzny, wyroby wędliniarskie,
drób nieżywy, jaja do celów spożywczych, 31 ekologiczne produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach: zbo‑
że w ziarnach nieprzetworzone, świeże owoce i warzywa, ziemniaki,
nasiona jako ziarna, żywe zwierzęta, żywiec cielęcy, żywiec wołowy,
drób żywy, pokarm dla zwierząt i zwierząt domowych, pasze, mie‑
szanki paszowe, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kur‑
sów, szkoleń i konferencji z zakresu ekologicznej produkcji żywności,
technologii ekologicznych upraw rolnych i ogrodniczych, stosowa‑
nia naturalnych środków ochrony roślin i nawozów oraz ekologicznej
hodowli zwierząt, usługi związane z organizacją wypoczynku, roz‑
rywki i zawodów sportowych.
(111) 310894
(220) 2017 09 09
(151) 2018 03 02
(441) 2017 11 06
(732) PAKIER WOJCIECH, Stara Wieś, PL.
(540) LOFT & CRAFT

(210) 476313
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(510), (511) 6 balustrady metalowe, barierki ochronne metalowe,
bramy metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, szkie‑
lety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], konstrukcje
stalowe [budownictwo], okna metalowe, okna skrzynkowe metalo‑
we, okna żaluzjowe metalowe, szkielety metalowe [budownictwo],
37 budownictwo.

(111) 310895
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS
(540)

(210) 476926

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze prepa‑
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi‑
kowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatycz‑
ne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 310896
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476927

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 08.07.01, 26.04.02, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
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płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze prepa‑
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi‑
kowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatycz‑
ne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 310897
(220) 2017 10 30
(210) 478376
(151) 2018 05 10
(441) 2018 01 15
(732) PIASNY MARIUSZ, KALISZUK‑PIASNY SANDRA MPI SPÓŁKA
CYWILNA, Zakrzewo, PL.
(540) MPI systemy dla środowiska
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy w systemach maszyn i urządzeń, separatory
wody, 11 zbiorniki wody, zbiorniki i instalacje do oczyszczania ście‑
ków, filtry do wody, 20 zbiorniki niemetalowe.
(111) 310898
(220) 2017 10 30
(210) 478400
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) ZACHARZEWSKI DARIUSZ ZAHARIO, Olsztyn, PL.
(540) Zahario
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 nici ze złota [biżuteria], klamry ze srebra [biżuteria],
biżuteria wytworzona z brązu, wpinki do klapy [biżuteria], biżuteria
z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria w posta‑
ci koralików, biżuteria i wyroby jubilerskie, broszki pokryte złotem
[biżuteria], biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszla‑
chetnych, biżuteria ze szkła sztrasowego, sztuczna biżuteria na ciało,
biżuteria z tworzyw sztucznych, ozdoby z kości słoniowej [biżuteria],
biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria ze srebra wysokiej pró‑
by, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, pierścionki [biżuteria]
z metali szlachetnych, siatka z metali szlachetnych [biżuteria], nici
z metali szlachetnych [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżu‑
teria], biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucz‑
nych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wyko‑
nana z kamieni półszlachetnych, biżuteria do kapeluszy, biżuteria ze
złotem, szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z-), biżuteria ze
szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria do obuwia, branso‑
letki identyfikacyjne [biżuteria], biżuteria ze złota, drut złoty [biżu‑
teria], złote nici [biżuteria], biżuteria z diamentami, broszki ozdobne
[biżuteria], szpilki ozdobne [biżuteria], amulety będące biżuterią, wy‑
roby jubilerskie [biżuteria], syntetyczne kamienie [biżuteria, srebrne
nici [biżuteria], biżuteria na zamówienie, biżuteria dla dzieci, biżute‑
ria na ciało, krucyfiksy jako biżuteria, biżuteria z kości słoniowej, nici
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ze srebra [biżuteria], biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria, zegary i zegarki, bi‑
żuteria, krzyżyki [biżuteria], bransoletki [biżuteria], perły [biżuteria],
biżuteria fantazyjna, fantazyjna biżuteria, pierścionki [biżuteria], bi‑
żuteria damska, amulety [biżuteria], biżuteria szlachetna, biżuteria
emaliowana, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], naszyjniki
[biżuteria], biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, sztuczna biżuteria,
jadeit [biżuteria], ozdoby [biżuteria], biżuteria platynowa, kamee [bi‑
żuteria], zawieszki [biżuteria], szpilki [biżuteria], broszki [biżuteria],
biżuteria z kryształu, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, bi‑
żuteria wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z me‑
tali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, bran‑
soletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], bransoletki z haftowanej
tkaniny [biżuteria], wisiorki z bursztynu będące biżuterią, pierścionki
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana
z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami
z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla‑
chetnych, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], biżuteria ze
stopów cyny z ołowiem, wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżu‑
teria], zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, łań‑
cuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, krucyfiksy
z metalu szlachetnego inne niż biżuteria, wisiorki z aglomerowanego
bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, artykuły ozdobne [ozdoby
lub biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdóbki lub
biżuteria] do użytku osobistego.

(111) 310899
(220) 2017 11 08
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Proteilan
(540)

(210) 478723

Kolor znaku: niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 26.11.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, dietetyczny środek spożywczy spe‑
cjalnego przeznaczenia medycznego, białkowy produkt spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego, 29 produkty uzupełniające
dietę w białko nie do celów leczniczych, koncentraty lub odżywki wy‑
sokobiałkowe będące produktami spożywczymi, mleczne produkty
spożywcze uzupełniające dietę nie do celów leczniczych, substytuty
mleka..
(111) 310900
(220) 2017 11 08
(210) 478733
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) DRABEK EDWARD, DRABEK KRYSTYNA, DRABEK TOMASZ
RELAX SPÓŁKA CYWILNA, Kęty, PL.
(540) Futbol Park
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony,
żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.15, 21.03.01
(510), (511) 35 zarządzanie obiektami sportowymi, zarządzanie
ośrodkami kultury, zarządzanie salami wystawowymi i konferencyj‑
nymi, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, or‑
ganizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmo‑
wanie przestrzeni reklamowej, 41 usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi imprez edukacyjnych, sportowych, kultural‑
nych, rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego.
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(111) 310901
(220) 2017 11 09
(210) 478746
(151) 2018 05 22
(441) 2018 01 29
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Dobre składniki
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
żółty, jasnożółty, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki cze‑
koladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on‑line) towarów obejmujących: wyroby cukier‑
nicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby cze‑
koladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych 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 szczególno‑
ści Internetu.
(111) 310902
(220) 2017 11 14
(210) 478924
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 22
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex CZARNA PORZECZKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, granatowy, żółty,
beżowy, kremowy, ciemnofioletowy
(531) 05.07.08, 05.07.09, 05.07.10, 25.01.01, 25.01.19, 29.01.15,
27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 05.05.20, 05.05.21, 11.01.17
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, sto‑
łowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholo‑
we, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej
wartości energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone wita‑
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor‑
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 310903
(220) 2017 12 19
(210) 480348
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GRABOWSKA PAULINA, MICHALEC‑RUSEK AGNIESZKA
ECOLOS SPÓŁKA CYWILNA, Węgrzce Wielkie, PL.
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(540) ecolos
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makija‑
żu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspi‑
ranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne,
balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiato‑
wych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, preparaty do
demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do gole‑
nia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda
kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchu‑
dzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosme‑
tyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do pa‑
znokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do
włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mlecz‑
ko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, pre‑
paraty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, olejki do celów ko‑
smetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki
do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny
do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do ukła‑
dania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji
paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepa‑
raty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, prepa‑
raty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do
pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, na‑
wilżające preparaty kosmetyczne, ściągające preparaty kosmetyczne,
złuszczające preparaty kosmetyczne, preparaty do ochrony przed
słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki,
środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające powie‑
trze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory toaletowe zawar‑
te w tej klasie, patyczki z watą do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do
masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelin‑
gi, peelingi do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp,
preparaty do pedicure, olejki do użytku kosmetycznego, 5 suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku diete‑
tycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy żyw‑
nościowe, probiotyki (suplementy), odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suple‑
mentów diety, produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty
dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy i peelingi do
stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów lecz‑
niczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twa‑
rzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do stóp,
maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony
do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów medycz‑
nych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeutycz‑
ne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do
skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy dla celów leczni‑
czych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry
na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecz‑
nicze do leczenia otarć i odcisków stóp, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do ce‑
lów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antysep‑
tyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów
leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromatera‑
peutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów me‑
dycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych,
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowa‑
na do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma do żucia do
celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do
celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych, oleje leczni‑
cze, olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne
dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne
dla celów farmaceutycznych i medycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
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sole do kąpieli mineralnych, szampony lecznicze, maści lecznicze do
celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje leczni‑
cze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów lecz‑
niczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt, środki
przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wy‑
ciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczni‑
czych, mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzy‑
bobójcze, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, syropy
do użytku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, ta‑
bletki wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna
dla celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, prepa‑
raty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów me‑
dycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masa‑
żu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł
kontaktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do
celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne,
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbó‑
lowe, woda termalna, żele do stóp do celów leczniczych, talk do stóp
do celów leczniczych środki komarobójcze, insektycydy, środki owa‑
dobójcze, środki przeciwko gryzoniom, fungicydy, środki przeciw mo‑
lom, środki odstraszające mole, środki chwastobójcze oraz przeciw
szkodnikom, środki odstraszające komary, kleszcze i inne owady, pre‑
paraty łagodzące objawy alergii i ukąszeń komarów, kleszczy i innych
owadów, żele łagodzące objawy alergii i ukąszeń komarów, kleszczy
i innych owadów, plastry samoprzylepne odstraszające komary, klesz‑
cze i inne owady, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za
pośrednictwem Internetu kosmetyków, preparatów do makijażu oraz
środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry ciała i włosów, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu su‑
plementów diety, preparatów dietetycznych, produktów farmaceu‑
tycznych, preparatów dermatologicznych oraz środków owadobój‑
czych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie
sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlo‑
wych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodar‑
czej, administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowa‑
nie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie działalności
gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów re‑
klamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring pro‑
mocyjny, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, administrowanie dotyczące marketingu, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakre‑
sie działalności gospodarczej.

(111) 310904
(220) 2017 12 21
(210) 480426
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) RAK ARKADIUSZ P.H.U. AUTORAK, Tarnobrzeg, PL.
(540) San Domingo
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 aromaty do żywności, bita śmietana, chałwa, ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygo‑
towania, cukier, cynamon, czekolada, kakao, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny
lub sztuczny, marcepan, mrożony jogurt, musy deserowe, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na
bazie kawy, puddingi, słodycze, słodziki naturalne, środki wiążące do
lodów spożywczych, wyroby cukiernicze, błyskawiczne mieszanki do
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lodów, ciasta mrożone, miód, melasa, desery lodowe, ekstrakty cze‑
koladowe, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artyku‑
łów spożywczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], kremy czeko‑
ladowe, lizaki lodowe, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą,
lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody bez mleka, lody
mleczne, lody na patyku, lody owocowe, lody w proszku, lody włoskie,
lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne (sor‑
bety), mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych,
mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mro‑
żone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], polewy
do lodów, proszki do przygotowania lodów, rożki do lodów, słodycze
lodowe, sorbety, substytuty lodów, wyroby lodowe, 32 bezalkoholo‑
we wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do
produkcji napojów, jabłkowy sok, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, na‑
poje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje na
bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe, bezalkoholowe, napoje
z owoców, soki owocowe, soki warzywne, sorbety, syropy do napojów,
aperitify bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, likiery [bezalko‑
holowe], napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmrożone,
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych,
niegazowane napoje bezalkoholowe, poncz bezalkoholowy, skon‑
centrowane soki owocowe, skoncentrowane soki warzywne, syropy
owocowe, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, 33 wino, cydr,
aperitify, alkoholowe ekstrakty owocowe, koktajle, likiery, napoje na
bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe, 43 bary, biura zakwate‑
rowania, domy turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie posił‑
ków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów
za pomocą furgonetek, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa‑
nie wakacyjne i turystyczne, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, puby,
restauracje dla turystów, rezerwacja pokoi, rezerwacje hotelowe,
świadczenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem pokoi,
udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez internet,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo‑
stępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi agencji w zakresie re‑
zerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi barowe, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi zaopatrze‑
nia w żywność i napoje.

(111) 310905
(220) 2018 01 11
(210) 480997
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) LOKSAN
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane rolnictwie, nawozy
rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybo‑
bójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 310906
(220) 2018 01 11
(210) 481004
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE APARATÓW
I KONSTRUKCJI ENERGETYCZNYCH ZMER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) e ZMER KALISZ ROK ZAŁ. 1952
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, biały, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.03, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.17,
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26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.18, 24.15.07
(510), (511) 9 stacje transformatorowe, rozdzielnice stacyjne niskich
napięć, napowietrzna aparatura łączeniowa, konstrukcje do budowy
linii energetycznych napowietrznych.
(111) 310907
(220) 2018 01 11
(210) 481014
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) PESTAR
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze,
dezynsekcyjne.
(111) 310908
(220) 2018 01 11
(210) 481022
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) MINKINA‑KWAŚNY ELŻBIETA KONTRAKT PLUS,
Ruda Śląska, PL.
(540) kontraktplus NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyna‑
jem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie nieru‑
chomościami, zarządzenie nieruchomościami, agencje mieszkanio‑
we (nieruchomości).
(111) 310909
(220) 2018 01 11
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) BĘBENEK WALDEMAR, Warszawa, PL.
(540) GABINETY OD SERCA
(540)
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w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż w tym sprzedaż on‑line:
kosmetyków, farmaceutyków, leków, środków opatrunkowych, środ‑
ków higieny osobistej, środków dietetycznych, suplementów diety,
odżywek oraz urządzeń medycznych w tym aparatów do bezdechu
i sprzętu rehabilitacyjnego, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szko‑
leń, kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edu‑
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferen‑
cji, kongresów, seminariów, sympozjów, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, 44 usługi medyczne, szpitale, ośrodki
zdrowia, pomoc medyczna, usługi klinik medycznych, porady me‑
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakolo‑
gii, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi związane z bankami
tkanek ludzkich, usługi rehabilitacyjne, fizjoterapia, fizykoterapia.

(111) 310910
(220) 2018 01 11
(210) 481024
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) MULTISA
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane rolnictwie, nawozy
rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybo‑
bójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 310911
(220) 2018 01 11
(210) 481025
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) GATENAL J. ZĘBALA SPÓŁKA JAWNA, Tychy, PL.
(540) GATENAL
(540)

(210) 481023

(531) 26.11.22, 02.09.01, 27.05.01, 20.05.07
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, ra‑
diowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, or‑
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tek‑
stów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe za‑
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, admini‑
strowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzy‑
mywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe elementy drzwi, 17 niemetalowe uszczelki
do drzwi odporne na warunki pogodowe, plomby, uszczelki i wy‑
pełnienia, ukształtowane pasy z gumy do użytku jako uszczelki przy
produkcji drzwi, uszczelki gumowe, uszczelki niemetalowe, uszczelki
ognioodporne, 35 sprzedaż metalowych elementów drzwi, nieme‑
talowych uszczelek do drzwi odpornych na warunki pogodowe,
plomb, uszczelek i wypełnień, ukształtowanych pasów z gumy do
użytku jako uszczelki przy produkcji drzwi, uszczelek gumowych,
uszczelek niemetalowych, uszczelek ognioodpornych.
(111) 310912
(220) 2018 01 11
(210) 481032
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OMEGA ENTERPRISE SERVICES
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 03.07.01, 03.07.16, 27.05.01, 28.07.99, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada‑
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
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badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia rekla‑
ma pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw skle‑
powych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re‑
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradz‑
two w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomicz‑
ne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc‑
kiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze‑
cich, 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 han‑
dlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pi‑
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo‑
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, pro‑
dukcja programów związanych z telezakupami, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prze‑
prowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pi‑
semnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporzą‑
dzanie 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, transkryp‑
cja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżer‑
skie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamo‑
wych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednic‑
twa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finanso‑
wania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakre‑
sie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public rela‑
tions, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywa‑
nia cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystry‑
butorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w za‑
kresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
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hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trze‑
cich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.

(111) 310913
(220) 2018 01 11
(210) 481036
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KRÓL‑KUCZKOWSKA ANNA PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
I ROZWOJU OSOBISTEGO HUMANI, Poznań, PL.
(540) humani
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 01.01.04, 01.01.10, 01.01.12,
02.01.16, 02.01.23, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 16 książki, 41 szkolenia, organizowanie kursów szkole‑
niowych, usługi edukacyjne, edukacja i szkolenia w zakresie ochrony
zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe dla psychologów i psycho‑
terapeutów, organizowanie szkoleń oraz wykładów w zakresie psy‑
chologii, psychoterapii, psychiatrii i zdrowia psychicznego, 44 psy‑
choterapia, usługi psychoterapeutyczne, porady psychologiczne,
leczenie psychologiczne, doradztwo psychologiczne, psychiatria,
seksuologia.
(111) 310914
(220) 2018 01 11
(210) 481044
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) STODÓŁKA ALEKSANDRA UADO, Kraków, PL.
(540) UADO
(540)

Kolor znaku:
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 14 ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, perły, spin‑
ki do krawatów, spinki do mankietów, srebro nieprzetworzone lub
kute, stopy z metali szlachetnych, biżuteria ze szkła sztrasowego,
szpilki, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, złoto nieprzetworzo‑
ne lub kute, zwijane etui na biżuterię, biżuteria i wyroby biżuteryjne
z metali szlachetnych, 18 aktówki, teczki, torby‑chlebaki na ramię,
chusty do noszenia niemowląt, derki dla koni, nosidła do noszenia
dzieci, etui na klucze, skóry zwierzęce, futra, imitacje skóry, ircha inna
niż do czyszczenia, kagańce, skórzane pudła na kapelusze, kije do pa‑
rasoli, wyroby skórzane‑komplety podróżne, derki dla koni, skóra ko‑
zia, kuferki, kuferki na kosmetyki, bez wyposażenia, kufry bagażowe,
kufry podróżne, laski, rączki do lasek spacerowych, uchwyty do lasek
spacerowych, lasko‑krzesełka, okładziny do mebli ze skóry, wykoń‑
czenia i dekoracje ze skóry do mebli, moleskin‑imitacja skóry, narzuty
ze skór i futer, nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt,
teczki na nuty, obroczniaki‑worki służące karmieniu zwierząt, obroże
dla zwierząt, ochraniacze na siodła końskie, skórzane okładziny do
mebli, okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane,
parasole, pokrowce na parasole, parasolki, skórzane pasy, pasy na‑
ramienne ze skóry, torby plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, tor‑
by podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na siodła końskie,
skórzane pokrowce na sprężyny, portfele, portmonetki, portmonetki
z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudeł‑
ka ze skóry lub z skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła,
puśliska, rączki do parasoli, rączki walizek, wyroby rymarskie, sakiew‑
ki z siatki oczkowej, sakwy myśliwskie, sakwy i sakiewki ze skóry, sa‑
kwy ze skóry do pakowania, siatki na zakupy, wykończenia ze skóry
do mebli, skóra bydlęca, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóry,
skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane
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sznury, sportowe torby, szkolne teczki, szkolne torby, teki, dyplomat‑
ki, torby myśliwskie, torby do pakowania – koperty i woreczki ze skó‑
ry, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby podróżne na ubranie,
torby na zakupy, torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby
turystyczne, torebki, tornistry szkolne, troki skórzane na ramię, trzo‑
sy, torby na ubrania podróżne, ubrania dla zwierząt, uchwyty lasek
spacerowych, uprzęże dla zwierząt, walizki, rączki do walizek, walizki
ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, worki myśliwskie, worki na obrok,
wyprawione skóry, osprzęt do zaprzęgów, skóra zwierzęca, 25 alby,
apaszki, chustki, bandany na szyję, berbety, kwefy, berety, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony, boa na szy‑
ję, boty, spodnie bryczesy, buty, buty sznurowane, cholewki do bu‑
tów, chusty, fulardy, kapelusze, cylindry, nakrycia głowy, czapki, czep‑
ki kąpielowe, daszki do czapek, drewniaki, odzież z dzianiny, ubrania
dżerseje, espadryle, etole z futra, fartuchy, ozdobne krawaty, fulary,
odzież z futra, ubrania z gabardyny, garnitury, getry, gorsety, bielizna:
majtki dziecięce, majtki, gorsety, staniki, biustonosze, halki, półhalki,
kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, ka‑
pelusze papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do
odzieży, kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony
dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpie‑
lowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna,
koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, liberie, manipularze, mankiety, mantyle, stro‑
je na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry, mufki, mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, napiętki do poń‑
czoch, nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie,
obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobili‑
stów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież
papierowa, odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze
skóry, okrycia wierzchnie, ornaty, osłony przed słońcem, daszki, osło‑
ny, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski, pasy do pończoch, pasy do przechowywania pieniędzy, pe‑
leryny, pelisy, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta,
podeszwy butów, podkoszulki, podszewki, podszewki gotowe, pod‑
wiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot,
poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe,
sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico‑spodenki
tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki,
szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, togi, trykoty,
t‑shirty, turbany, buty filcowe, walonki, woalki, wyprawka dziecięca,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane.

(111) 310915
(220) 2018 01 12
(210) 481052
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KOCHAŃSKI PIOTR, Leszno, PL.
(540) LOVENPEAS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
39 wynajmowanie koni, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, organizowanie szkoleń, targów i kon‑
gresów oraz sympozjów, szkolenie zwierząt, nauka jazdy konnej,
43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi
zakwaterowania tymczasowego, organizacja agroturystyki, 44 ho‑
dowla zwierząt, uprawa roślin, usługi weterynaryjne, usługi w zakre‑
sie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, wynajmowanie maszyn i urządzeń rol‑
niczych.
(111) 310916
(220) 2018 01 12
(210) 481053
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KOCHAŃSKI PIOTR, Leszno, PL.
(540) LovEnPeaS
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
39 wynajmowanie koni, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal‑
ność sportowa i kulturalna, organizowanie szkoleń, targów i kongre‑
sów oraz sympozjów, szkolenie zwierząt, nauka jazdy konnej, 43 usługi
hotelarskie i gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi zakwaterowa‑
nia tymczasowego, organizacja agroturystyki, 44 hodowla zwierząt,
uprawa roślin, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le‑
śnictwem, wynajmowanie maszyn i urządzeń rolniczych.
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(111) 310917
(220) 2018 01 12
(210) 481082
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ACAR SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek, PL.
(540) KERG MILITARY
(510), (511) 9 przedłużacze do kabli elektrycznych, przedłużacze,
skrzynki rozdzielcze elektryczne, skrzynki połączeniowe elektryczne,
skrzynki zasilające, skrzynki bezpiecznikowe.
(111) 310918
(220) 2018 01 14
(210) 481087
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ANDRZEJEWSKI TOMASZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) C CREDUS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.21, 24.13.09, 24.13.14
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, kliniki medyczne, usługi w za‑
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi‑medycyna, stomatologia i rehabi‑
litacja.
(111) 310919
(220) 2018 01 17
(210) 481225
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) ok
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 29 orzeszki arachidowe solone, orzeszki arachidowe
w posypce słodkiej lub słonej, przekąski ziemniaczane, przekąski
z owoców lub warzyw, przekąski na bazie orzechów, chipsy ziemnia‑
czane, chrupki ziemniaczane, owoce kandyzowane, owoce suszone,
rodzynki, 30 paluszki słone na bazie mąki, precelki, krakersy solone,
przekąski z produktów zbożowych, przekąski słone lub słodkie na
bazie mąki, kukurydza prażona (popcorn), kukurydza przetworzo‑
na, kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, chrupki zbożowe,
chrupki ryżowe, słone wypieki, wyroby piekarnicze i cukiernicze,
chrupki kukurydziane.
(111) 310920
(220) 2018 01 17
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) PITALA MICHAŁ MARIA, Wieliczka, PL.
(540) BULMA
(540)

(210) 481235

(531) 05.09.06, 27.05.01
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki poprawiające smak i aromat
potraw, mieszanki przyprawowe na bazie przypraw naturalnych, su‑
szonych warzyw, substancji smakowych i aromatycznych, naturalne
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aromaty do środków żywnościowych, suszone zioła do celów spo‑
żywczych, sól, sole przyprawowe, sól do konserwowania żywności.

(111) 310921
(220) 2018 01 17
(210) 481237
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) AB FROST SPÓŁKA JAWNA KRÓLIK, Brąszewice, PL.
(540) AB frost świeżość jakość marka
(540)

Nr 10/2018

(111) 310924
(220) 2018 01 17
(210) 481249
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ŻUKOWSKI ŁUKASZ PRZEMYSŁAW, Bełchatów, PL.
(540) LUDOJADY
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, po‑
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi‑
nistrowanie działalnością gospodarczą.
Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.05
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce, ryby, warzy‑
wa, ziemniaki‑wszystkie wymienione towary mrożone lub konser‑
wowane, również w postaci przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek
np. dania obiadowe, dżemy, kompoty, sałatki, wędliny, bita śmietana,
frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko, olej, oliwa, ser,
śmietana, zupy, żelatyna spożywcza, 30 bułki, ciasta, chleb, herbata,
kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez, makarony, musztarda, lody,
pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, przyprawy, ryż,
sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałatkowe, uszka,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, zapiekanki, zioła ogrodowe kon‑
serwowane, żywność na bazie mąki, 32 napoje bezalkoholowe, nek‑
tary owocowe, soki owocowe i warzywne, woda: gazowana, mineral‑
na i stołowa, 39 usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek,
magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami cięża‑
rowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 43 serwis gastrono‑
miczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii,
kawiarni, restauracji, sklepów, snack‑barów, stołówek.
(111) 310922
(220) 2018 01 17
(210) 481240
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KAZIMIERCZAK ROBERT DRK LOGISTIC, Jeżów, PL.
(540) DRK LOGISTIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży.
(111) 310923
(220) 2018 01 17
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) ŻOŁNIERCZYK MICHAŁ MAREK, Gliwice, PL.
(540) IZO
(540)

(210) 481248

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 piece do użytku laboratoryjnego, piece do suszenia
do użytku laboratoryjnego, piece do doświadczeń laboratoryjnych,
suszarki do szkła laboratoryjnego, regulatory temperatury, aparatura
do kontrolowania temperatury, urządzenia do rejestrowania tempe‑
ratury, 11 piece elektryczne do obróbki cieplnej, przemysłowe piece,
piece do gięcia szkła, piece do nagrzewania narzędzi, piece denty‑
styczne, piece podgrzewające, piece z wysuwanym trzonem, piece
przelotowe, piece do ogrzewania powietrza, piekarniki suszące, ele‑
menty grzejne, podgrzewacze.

(111) 310925
(220) 2018 01 15
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) BETLEWSKI ADAM BETLOBAG, Warszawa, PL.
(540) GP Garbarnia Praska
(540)

(210) 481095

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów,
skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
aktówki wykonane z imitacji skóry, aktówki wykonane ze skóry, ak‑
tówki, dyplomatki, brezentowe torby na zakupy, duże torby podróż‑
ne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby sportowe do noszenia na
nadgarstku, etui do kart kredytowych, etui na banknoty, etui na bile‑
ty okresowe, etui na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane],
etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe,
etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui
na klucze, etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry,
etui, futerały na dokumenty, futerały w postaci etui na klucze, kosme‑
tyczki [saszetki na przybory toaletowe], kufry bagażowe, kufry i torby
podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne, małe plecaki, małe torby
dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, nosidełka do noszenia niemowląt
przez ramię, nosidełka kangurki niemowlęce, parasole dla dzieci, pa‑
rasole i parasolki, parasole nieprzemakalne, parasole teleskopowe,
parasole, parasolki i parasole (duże), paski do torebek na ramię, pa‑
ski z imitacji skóry, pasy do bagażu, pasy na ramię, plecaki sportowe,
plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki wycieczkowe, ple‑
caki, podróżne pokrowce na krawaty, podróżne torby na garderobę
wykonane ze skóry, podróżne torby na ubranie, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na wizytówki, pokrowce do
garniturów, pokrowce na bagaż, pokrowce na klucze, pokrowce na
parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania,
portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypina‑
nia na pasku, portfele na karty wizytowe, portfele na karty, portfele
skórzane, portfele wraz z etui na karty, portfele z przegródkami na
karty, portfele, portmonetki (wyroby ze skóry), przeciwsłoneczne
parasole, pudła skórzane na kapelusze, saszetki biodrowe, saszetki
męskie, składane teczki, skórzane etui na karty kredytowe, skórza‑
ne pasy na ramię, skórzane portfele na karty kredytowe, skórzane
walizki podróżne, teczki i aktówki, teczki na dokumenty [aktówki],
teczki na dokumenty, teczki ze skóry, teczki, torby do pracy, torby
i portfele skórzane, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na
garnitury, koszule i sukienki, torby na jednodniowy pobyt, torby na
odzież sportową, torby na pas i na biodra [nerki], torby na przybo‑
ry toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, torby na ramię, torby
na wyjazdy weekendowe, torby na zakupy wielokrotnego użytku,
torby na zakupy wykonane ze skóry, torby naramienne dla dzie‑
ci, torby płócienne, torby podręczne do samolotu, torby podróżne
[podręczne], torby podróżne [wyroby skórzane], torby podróżne na
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buty, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, torby podróżne wy‑
konane z tworzyw sztucznych, torby podróżne wykonane ze skóry,
torby podróżne, torby przenośne, torby skórzane na narzędzia, bez
zawartości, torby sportowe, torby szkolne na książki, torby turystycz‑
ne, torby typu kufry podróżne, torby uniwersalne, torby w kształcie
walca, torby wykonane ze skóry, torby z imitacji skóry, torby, torebki
typu listonoszka, torebki wykonane ze skóry, torebki‑paski na bio‑
dra, torebki‑paski, torebki, portmonetki i portfele, uniwersalne tor‑
by sportowe, walizeczki, walizki biznesowe, walizki na dokumenty,
walizki na pobyt jednodniowy, walizki podróżne, walizki skórzane,
walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, wyroby rymarskie ze skóry, zawieszki, etykiety na
bagaż [wyroby ze skóry], 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, chustki
i apaszki, futra [odzież], krawaty, muszki, paski [odzież], paski do smo‑
kingów, paski materiałowe [odzież], paski skórzane, paski tekstylne,
paski wykonane z imitacji skóry, paski z materiału, paski, rękawiczki,
szelki.

(111) 310926
(220) 2018 01 15
(210) 481099
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Ibesan
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i wyroby medyczne stoso‑
wane w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego, 10 wyroby
medyczne do aplikowania leków.
(111) 310927
(220) 2018 01 15
(210) 481103
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) CABA KAROLINA DELFINTEAM.PL, Kraków, PL.
(540) delfinteam
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczane]|, usługi klu‑
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], kultura fizyczna, orga‑
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie pływa‑
nia, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackie‑
go, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi edukacji w zakresie
sprawności fizycznej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, za‑
jęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenie nauczycieli pływania, nauka
pływania, usługi sportowe.
(111) 310928
(220) 2018 01 15
(210) 481107
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU
BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów, PL.
(540) bednarza
(510), (511) 29 kiełbasy, frankfurterki, szynka, wędliny, mięso.
(111) 310929
(220) 2018 01 15
(210) 481113
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) 4CV MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BECKER
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.01.03, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów,
urządzenia lokalizacyjne, prędkościomierze rowerowe, prędkościo‑
mierze do pojazdów, nadajniki i odbiorniki do przesyłania sygnałów
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elektronicznych, baterie, baterie do telefonów komórkowych, ba‑
terie do urządzeń elektroniki konsumenckiej, zegarki inteligentne,
elektroniczne nośniki danych.

(111) 310930
(220) 2018 01 15
(210) 481117
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) MFUNDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) IQ Money
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyj‑
ne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie trans‑
akcji finansowych.
(111) 310931
(220) 2018 01 15
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) MICHAŁOWICZ MAREK MM24, Poznań, PL.
(540) SAILORED
(540)

(210) 481119

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 310932
(220) 2018 01 16
(210) 481196
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 19
(732) KULIKOWSKI RAFAŁ, Szczecin, PL.
(540) textto
(510), (511) 16 afisze, plakaty, druki, fotografie, obrazy, zdjęcia, por‑
trety, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, nalepki,
naklejki.
(111) 310933
(220) 2018 01 17
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) WSZOŁEK TOMASZ, Kraków, PL.
(540) BEAUTY MAMA
(540)

(210) 481205

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02
(510), (511) 3 antyperspiranty, stosowane jako przybory toaletowe,
balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz‑
nych, mydła, olejki toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty do kąpieli,
szampony.
(111) 310934
(220) 2018 01 17
(210) 481207
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) WSZOŁEK TOMASZ, Kraków, PL.
(540) BEAUTY MAMA SENS
(510), (511) 3 antyperspiranty, stosowane jako przybory toaletowe,
balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kremy kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycz‑
nych, mydła, olejki toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty do kąpieli,
szampony.
(111) 310935
(151) 2018 06 07

(220) 2018 01 17
(441) 2018 02 19

(210) 481209
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNO
‑LABORATORYJNYCH CHEMKOP‑LABORGEO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CHEMKOP‑LABORGEO
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania dotyczące ochrony
środowiska, badania dotyczące budynków, analizy wykonalności
projektu, badania geologiczne działek budowlanych, badania hydro‑
logiczne, badania i opracowywanie projektów technicznych, bada‑
nia laboratoryjne, doradztwo związane z pomiarami geologicznymi,
ekspertyzy geologiczne, inżynieria [prace inżynieryjne], inżynieria
wodno‑lądowa, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii śro‑
dowiska.
(111) 310936
(220) 2018 01 17
(210) 481211
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNO
‑LABORATORYJNYCH CHEMKOP‑LABORGEO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LABORGEO
(510), (511) 42 badania geologiczne, badania dotyczące ochrony
środowiska, badania dotyczące budynków, analizy wykonalności
projektu, badania geologiczne działek budowlanych, badania hydro‑
logiczne, badania i opracowywanie projektów technicznych, bada‑
nia laboratoryjne, doradztwo związane z pomiarami geologicznymi,
ekspertyzy geologiczne, inżynieria [prace inżynieryjne], inżynieria
wodno‑lądowa, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii śro‑
dowiska.
(111) 310937
(220) 2018 01 17
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) Z‑SEMIFLEX
(540)

(111) 310940
(220) 2018 01 15
(210) 481110
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) CETERA SYLWESTER KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Wrocław, PL.; WĘGRZYN‑WYSOCKA MAŁGORZATA KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO, Wrocław, PL.
(540) CWW
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.08
(510), (511) 45 doradztwo prawne, doradztwo w sporach sądowych,
doradztwo w zakresie sporów sądowych, usługi prawnicze: usługi
świadczone przez prawników na rzecz osób fizycznych, grup osób
fizycznych, organizacji, przedsiębiorstw, osób prawnych i jednostek
nie posiadających osobowości prawnej.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 310941
(220) 2018 02 01
(210) 481830
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 03
(732) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) Q Q‑SPARES
(540)

(210) 481213

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice polime‑
rowe,nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone] sztuczne żywice
do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako
surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone ży‑
wice wytworzone z alkoholu poliwinylowego, 17 włókna z tworzyw
sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna termo‑
plastyczne stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna termo‑
plastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych
żywic poliamidowych.
(111) 310938
(220) 2018 01 17
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.
(540) zortrax DSS
(540)
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(210) 481214

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 drukarki 3D, części do drukarek 3D, kartridże do druka‑
rek 3D, szpule do drukarek 3D.
(111) 310939
(220) 2018 01 17
(210) 481227
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) ŁAKOMCIA
(510), (511) 30 czekolada, wyroby z czekolady, cukierki w czekola‑
dzie, galaretki w czekoladzie, bombonierki jako słodycze, praliny,
pianki w czekoladzie, kremy czekoladowe do smarowania, batony
w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, słodycze pianko‑
we, słodycze czekoladowe, ciastka, herbatniki, wyroby cukiernicze,
kakao, wyroby z kakao, galaretki owocowe w czekoladzie jako słody‑
cze, słodycze czekoladowe zawierające owoce kandyzowane, suszo‑
ne, bakalie i rodzynki.

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 amortyzatory pneumatyczne do maszyn, dystrybu‑
tory pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, kompresory, me‑
chaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia, młoty pneu‑
matyczne, narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia
mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, nożyce pneumatyczne,
odciągi spalin, pistolety natryskowe pneumatyczne, pneumatyczne
regulatory procesów, pneumatyczne siłowniki zaworowe, pneuma‑
tyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn],
pneumatyczne urządzenia podnoszące [maszyny], pneumatycz‑
ne urządzenia uruchamiające, podnośniki pneumatyczne, pompy
pneumatyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przenośne
narzędzia pneumatyczne, sprzęt do obsługi płynów eksploatacyj‑
nych, sprzęt olejowo smarny, śrubokręty pneumatyczne, świdry
pneumatyczne, transportery pneumatyczne, urządzenia do obsługi
ogumienia, wiertarki pneumatyczne, wiertła pneumatyczne, wycią‑
garki pneumatyczne, wyważarki kół pojazdów i wałów elementów
pojazdów, klucze: udarowe, zapadkowe, zaciskające, maszynowe,
nasadkowe, klucze o napędzie elektrycznym, urządzenia elektro‑
niczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, urządzenia do naprawy
pojazdów, klocki hamulcowe do maszyn, klocki hamulcowe inne niż
do pojazdów, hamulce do pras, hamulce tarczowe do maszyn, ha‑
mulce do pralek przemysłowych, 12 bębny hamulcowe, części dla
pojazdów służących do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie,
części samochodowe i akcesoria samochodowe zawarte w klasie
12, cylindry hamulcowe, cylindry hamulca głównego, felgi alumi‑
niowe, hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, klocki
hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów lądowych, rowerów, sa‑
mochodów, hamulce do statków powietrznych, hydrauliczne hamul‑
ce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców, silniki do pojazdów
wycieraczki do szyb pojazdów, urządzenia elektroniczne chroniące
pojazdy przed kradzieżą, wózki narzędziowe, wirniki hamulca, 35 or‑
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza zwią‑
zane z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób
trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży: samochodów, części samo‑
chodów i akcesoriów samochodowych we wszystkich kanałach dys‑
trybucji, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojaz‑
dów, usługi administrowania działalnością handlową, usługi analizy
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i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębior‑
stwem, usługi analizy i doradztwa związane z ekonomiką przedsię‑
biorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, analizy i doradztwo or‑
ganizacyjne, usługi doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego
do jednostkowych programów do elektronicznego przetwarzania
danych i numerów artykułów części samochodowych, akcesoriów
samochodowych, usługi doradztwa ekonomicznego, usługi doradz‑
twa gospodarczego, usługi w zakresie eksportu i importu towarów
z branży motoryzacyjnej, usługi marketingowe dotyczące zbytu i za‑
opatrywania, reklamy i promocji sprzedaży części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach
dla osób trzecich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów, części
samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi reklamy, usługi
promocji sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryza‑
cyjnej i usługi handlu detalicznego i hurtowego towarów z branży
samochodowej, usługi handlu detalicznego świadczone przez audy‑
cje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych: sa‑
mochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w od‑
niesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samocho‑
dowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego/
hurtowego świadczone przez Internet w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów sa‑
mochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego w odniesie‑
niu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu deta‑
licznego/hurtowego świadczone przez Internet w odniesieniu do sa‑
mochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
w celu ułatwienia użytkownikom oglądu i nabycia tych towarów,
usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi ka‑
talogowania w celu ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów
w zakresie zestawiania różnych typów: samochodów, części samo‑
chodowych i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi.

(111) 310942
(220) 2018 03 06
(210) 483161
(151) 2018 07 30
(441) 2018 04 09
(732) MIĘSIKOWSKI MICHAŁ GOBIO‑USŁUGI PRZYRODNICZE,
Toruń, PL.
(540) GOBIO
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
42 analizy wody, badania w zakresie ochrony środowiska natural‑
nego, badania biologiczne, badanie jakości drewna na pniu, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, 45 usługi w zakresie przygo‑
towywania dokumentów prawnych.
(111) 310943
(220) 2012 12 11
(151) 2018 06 13
(441) 2013 04 02
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) BLACK
(540)

(210) 408142

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kurtki, czapki, szaliki,
paski do odzieży, bluzy, swetry, kamizelki, pulowery, koszulki, szorty,
krótkie spodenki, spodnie, dresy, skarpety wszystkie powyższe towa‑
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ry z wyłączeniem odzieży, obuwia oraz nakryć głowy dla motocykli‑
stów.

(111) 310944
(220) 2013 01 28
(210) 409773
(151) 2018 06 15
(441) 2013 05 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Gwarowy Koncert Życzeń Telewizji Katowice
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, zielony, jasnoszary
(531) 05.05.01, 05.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom‑
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro‑
wej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputero‑
we, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier kom‑
puterowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty
magnetyczne, 16 druki, wydawnictwa, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury/ periodyki i inne publikacje, papier, tektura i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, fotografie, materiały
fotograficzne, materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja
reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kam‑
panii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re‑
klamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i publik relations, merchandising, organizacja i prowadzenie serwi‑
su ogłoszeniowego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higie‑
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne‑
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko‑
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową,
światłowodową i Internet, elektroniczne usługi transmisyjne, usługi
transmisyjne dotyczące głosu i danych, usługi transmisyjne w sieci
www [tzw. webcasting], rozpowszechnianie za pomocą środków
telekomunikacyjnych programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto‑
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbie‑
ranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, do‑
starczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usługi
teletekstowe i audioteksowe, realizowanie usług teletekstowych
i audioteksowych, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko‑
munikacyjnych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek‑
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, or‑
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania na‑
uki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,

3794

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realiza‑
cja spektakli.

(111) 310945
(220) 2013 08 09
(210) 417689
(151) 2018 06 18
(441) 2013 11 25
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.;
STUDIO A Sp. z o.o., Warszawa, PL.
(540) Pierogi Solejukowej
(510), (511) 30 pierogi, 35 usługi reklamowe i produkcja reklam tele‑
wizyjnych. radiowych i kinowych, produkcja reklam w systemie mul‑
timedialnym, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprze‑
daż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego prze‑
kazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Intemetu, organizacja po‑
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marke‑
tingu i public relations, merchandising, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa‑
rów w rodzaju: pierogi, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
intemetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom do‑
konanie zakupu w dobrych warunkach, zarządzanie w działalności
handlowej..			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 310946
(220) 2014 11 03
(210) 435235
(151) 2018 06 12
(441) 2015 02 16
(732) NOSOWSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) hoffland
(510), (511) 18 wyroby skórzane takie jak paski do torebek na ramię,
walizki, nesesery, teczki, aktówki, torby, worki podróżne, plecaki,
torebki, portfele, futerały przenośne na dokumenty, etui na klucze,
wizytówki, karty kredytowe, prawo jazdy, pudełka z kosmetykami
do makijażu, portmonetki, parasolki, kosmetyczki, torebki‑paski na
biodra, torebki męskie, 25 odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie,
paski do spodni.
(111) 310947
(220) 2015 01 07
(210) 437462
(151) 2018 06 19
(441) 2015 04 27
(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX TELECOM
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, granatowy
(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamanio‑
wych, znaki‑malowanie i naprawy.
(111) 310948
(220) 2015 07 28
(210) 445291
(151) 2018 06 15
(441) 2015 11 09
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) AFLODERM
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme‑
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 29 środki dietetyczne, produkty uzupełniające
dietę, żywność dietetyczna, produkty zawierające witaminy i/lub
minerały, substancje roślinne, środki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego‑wszystkie wymienione towary na bazie produktów
zawartych w tej klasie‑przeznaczone do innych celów niż farmaceu‑
tyczny lub leczniczy lub zdrowotny, na bazie białka.
(111) 310949
(220) 2015 08 24
(210) 446241
(151) 2018 06 04
(441) 2015 11 23
(732) MASADYŃSKI LESZEK SOKRATES‑SOFTWARE, Poznań, PL.
(540) SOWA
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(510), (511) 9 programy komputerowe.

(111) 310950
(220) 2015 09 16
(151) 2018 06 13
(441) 2015 12 21
(732) SZYMAŃSKI SEBASTIAN, Napachanie, PL.
(540) ANTIBACTERIAL +
(540)

(210) 447048

(531) 01.01.01, 01.01.02, 24.01.03, 26.01.01, 24.17.05, 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do celów przemysłowych, środki
do konserwacji maszyn i urządzeń, środki anty bakteryjne do meta‑
li i tworzyw sztucznych, nano‑i mikrosrebro jako wypełniacze lub
powłoki tworzyw i metali, 2 antykorozyjne i antybakteryjne środki
powierzchniowo czynne i jako składniki materiałów, preparaty za‑
bezpieczające do metali i tworzyw sztucznych, 6 wyroby z metalu
pokryte warstwą materiału antybakteryjnego, wyroby z metalu
zawierające mikrocząstki materiału antybakteryjnego, 12 fotele
z tworzyw sztucznych do użytku publicznego, zwłaszcza instalo‑
wane w pojazdach, zawierające mikrocząstki materiału antybakte‑
ryjnego, 17 wyroby z tworzyw sztucznych pokryte warstwą mate‑
riału antybakteryjnego, wyroby z tworzyw sztucznych zawierające
mikrocząstki materiału antybakteryjnego, 37 pokrywanie wyrobów
z metalu i tworzyw sztucznych warstwą antybakteryjną, renowacja
powłok antybakteryjnych.
(111) 310951
(220) 2015 10 20
(210) 448284
(151) 2018 06 08
(441) 2016 01 18
(732) GALERIA OLIMPIA‑PROJEKT ECHO‑98 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) OLIMPIA GALERIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.17, 05.03.20
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda‑
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów han‑
dlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów pro‑
mocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym koszule,
bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
centrów handlowych, 35 reklama: rozpowszechnianie materiałów
reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, marke‑
ting, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach działalności centrów handlowych, 36 usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzier‑
żawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmo‑
wanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, admi‑
nistrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności
usługi w zakresie działalności centrów handlowych, 39 wynajmowa‑
nie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe w ramach działalności centrów handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiar‑
nie w ramach działalności centrów handlowych, wynajmowanie sal
na posiedzenia w ramach działalności centrów handlowych.
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(111) 310952
(220) 2015 11 23
(210) 449555
(151) 2018 05 10
(441) 2016 02 29
(732) BRITISH PRIMARY SCHOOL OF WILANOW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) British Primary School of Wilanow
(540)

(111) 310955
(220) 2015 12 23
(151) 2018 06 15
(441) 2016 04 11
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) mac GRUPA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, złoty
(531) 03.01.01, 03.01.02, 03.01.16, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 katalogi, materiały drukowane, materiały piśmien‑
ne, pieczęcie, publikacje drukowane, kalendarze, afisze, materiały
papiernicze, podręczniki, 41 nauczanie języków obcych, edukacja,
kształcenie, nauczanie, edukacja przedszkolna i szkolna, prowadze‑
nie pozalekcyjnych programów nauczania, dostarczanie informacji
o edukacji i kształceniu szkolnym, publikacja i dystrybucja książek,
gazet, ulotek, broszur i czasopism dotyczących nauczania i wycho‑
wania, przygotowania materiałów do publikacji, organizowania i ob‑
sługi konferencji, kongresów, szkoleń, organizowania konkursów,
publikowania książek, usługi tłumaczeń, publikacja oraz obsługa
publikacji elektronicznych on‑line w zakresie materiałów informacyj‑
nych i dydaktycznych.

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.17.05, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie ksią‑
żek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski.

(111) 310953
(220) 2015 12 07
(151) 2018 06 19
(441) 2016 03 14
(732) LIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LIN
(540)

(210) 450137

(111) 310956
(220) 2016 03 08
(210) 453257
(151) 2018 06 20
(441) 2016 06 06
(732) PARTNER TELE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BLUE STAR
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki [biżuteria], breloczki do kluczy ozdobne,
26 smycze reklamowe.
(111) 310957
(220) 2016 06 23
(210) 458254
(151) 2017 11 21
(441) 2017 07 31
(732) RABIEGA KONRAD GRUPA RABIEGA, Kamieniec, PL.
(540) JOISSY
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia telewizyjne, monitory [ hardware kompu‑
terowy].
(111) 310954
(220) 2015 12 07
(151) 2018 06 19
(441) 2016 03 14
(732) JEŻ BEATA COMUNICAT 4 U, Warszawa, PL.
(540) COMUNICAT 4U
(540)

(210) 450816

(210) 450138

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, marketing, obróbka tekstów,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
patronat (poszukiwania w zakresie), pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public re‑
lations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsoro‑
wanych, reklama, reklamowa przestrzeń‑wynajmowanie, reklamy
prasowe‑przygotowywanie, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, teksty‑edycja, tworzenie tekstów rekla‑
mowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych.

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, torby dla mamy, torby do wózka, tor‑
ba z przewijakiem, torby do przechowywania artykułów dla dzieci
i niemowląt, saszetki, organizery do torebek wykonane z materiałów
poliestrowych, torebki dla dzieci, portfele i portmonetki, torby pod‑
ręczne, kosmetyczki, kufry, kuferki, plecaki, torby szkolne, torby śnia‑
daniowe z materiałów poliestrowych do przechowywania żywności,
teczki, tornistry, torby na zakupy, torby na kółkach jako walizki, torby
podróżne, futerały.
(111) 310958
(220) 2016 06 29
(210) 458388
(151) 2018 06 13
(441) 2016 08 01
(732) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce, PL.
(540) IMMUNOMODULIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, wi‑
taminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawie‑
rające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, preparaty zawiera‑
jące mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze
preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych,
wyciągi ziół leczniczych, preparaty zawierające witaminy, dodatki
mineralne, pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze wycią‑
gi ziołowe, dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, składni‑
kami mineralnymi, mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi,
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multi‑
witaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tablet‑
ki lub kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy do żu‑
cia zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przysto‑
sowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje
przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla celów
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leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów
leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla ce‑
lów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla
celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, oleje
lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych,
nalewki i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze
w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki
odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy
(dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub
dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie
codziennego pożywienia w formie produktów typu instant lub od‑
dzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku
lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych i także wzbo‑
gacone witaminami lub środkami mineralnymi lub mikroelementa‑
mi lub cukrem, 29 dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów
leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożyw‑
cze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, spe‑
cjalne preparaty dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem ener‑
getycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów
spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego spożycia zwłasz‑
cza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce,
także z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub
mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych,
mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce
i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkie‑
go rodzaju, buliony, 30 dodatki wzbogacające żywność nie do celów
leczniczych, które zawierają substancje warzywne, słodycze, gumy
do żucia, cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, her‑
bata, czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao
lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, ma‑
karony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli.

(111) 310959
(220) 2016 03 16
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) CIERPIAŁ MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) zdrojowisko.pl
(540)

(210) 464039

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośredniczenie w sprzedaży pobytów medycznych,
leczniczych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych w uzdrowiskach, sana‑
toriach, klinikach, medical spa .
(111) 310960
(220) 2017 03 10
(210) 468721
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA WE WROCŁAWIU,
Wrocław, PL.
(540) DIL
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, czerwony
(531) 24.01.05, 24.01.09, 24.13.01, 24.13.25, 03.07.02, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 35 prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, działalność
sportowa i kulturalna.
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(111) 310961
(220) 2017 04 04
(210) 469961
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FORMUŁA UNLIMITED
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie te‑
lefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą‑
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, czyste i zapisane magne‑
tyczne nośniki danycfi, audio i video, obudowy komórkowe, ucfiwyty
i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompakto‑
we, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wi‑
deo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych,
również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych‑Internetu, po‑
średnictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy usługi świadczone w systemie on‑line, prowadzenie kupna
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu interne‑
towego dla sprzedaży towarów tj. aparaty telefoniczne systemu tele‑
fonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio‑
ru 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, oprogramowanie do gier, urzą‑
dzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obu‑
dowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wi‑
deo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę
jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania,
38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie teleko‑
munikacji komórkowej, usługi przesyłania i pobierania danych, wia‑
domości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komór‑
kowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tek‑
stowych, usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazko‑
wej w sieciach telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy termi‑
nali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obra‑
zu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefo‑
nów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz‑
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitar‑
nej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem: sieci telefo‑
nicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji.
(111) 310962
(220) 2017 04 13
(210) 470473
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA PIASTOVA
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
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kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 310963
(220) 2017 04 13
(210) 470474
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GALERIA PIASTOWA
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 310964
(220) 2017 04 18
(210) 470551
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łęczyca, PL.
(540) agrodays
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, agencje
importowo
‑eksportowe w tym: płodów rolnych, pasz, nawozów,
środków ochrony roślin, sprzętu i wyposażenia dla gospodarstw
rolnych, wynajem dystrybutorów automatycznych, badania rynku,
doradztwo specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz rolniczej, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, próbek, prospektów i broszur, prognozy ekonomiczne
dla osób trzecich, prenumerata prasy dla osób trzecich, zarządzanie
w działalności handlowej, działalność biur doradztwa konsumenc‑
kiego, wyceny handlowe, pozyskiwanie i systematyzowanie danych
do baz danych, analiza kosztów dla osób trzecich, rekrutacja perso‑
nelu, pośrednictwo pracy, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi biura ra‑
chunkowego, publikowanie tekstów sponsorowanych, sporządzanie
sprawozdań i zestawień statystycznych, rachunkowych i księgowych,
usługi w zakresie oceny kosztów (wartości) kompleksów leśnych,
usługi w zakresie oceny kosztów wełny, organizowanie targów i sym‑
pozjów w celach reklamowych i handlowych, wynajem nośników re‑
klamowych, zarządzanie w zakresie licencjonowania towarów, usług
i praw, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
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usługi organizowania targów i wystaw handlowych, promocja targów
do celów handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, usługi w zakresie zarządzania targami,
41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i re‑
porterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji kultu‑
ralnych, edukacyjnych, rozrywkowych, wystaw kulturalnych, edu‑
kacyjnych, rozrywkowych i konkursów kulturalnych, edukacyjnych,
rozrywkowych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra‑
ficzne, sport i fitness, usługi biblioteczne, biura rezerwacji biletów
koncertowych, centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe],
didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie plano‑
wania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, dystrybucja filmów, dziecińce zwierzę‑
ce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, gosz‑
czenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, ob‑
sługa salonów gier [sale], obsługa ogrodów botanicznych, obsługa
ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wod‑
nymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne,
malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dys‑
koteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działal‑
ności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on‑line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie festiwali
związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, or‑
ganizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festi‑
wali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie
fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja
widowisk, organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja
przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy
rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria
[rekreacja], ogrody udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna,
organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie kon‑
kursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, orga‑
nizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal, organizo‑
wanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizo‑
wanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki
wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatral‑
nych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów
lotniczych, organizacja wystaw i targów w celach związanych z kul‑
turą i edukacją, wystawy zwierząt i tresura zwierząt, wystawy sprzętu
rolniczego, weterynaryjnego oraz sprzętu do hodowli zwierząt i ro‑
ślin w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 44 usługi weterynaryjne,
higiena i troska o urodę zwierząt, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne,
hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmako‑
logii, porady w zakresie dietetyki weterynaryjnej, usługi inseminacji
zwierząt, wypożyczanie sprzętu rolniczego, zabiegi pielęgnacyjne
dla zwierząt, doradztwo weterynaryjne z zakresu hodowli, karmienia
oraz krzyżowania zwierząt, usługi opracowywania planu hodowli,
usługi opracowywanie planów żywieniowych dla zwierząt.

(111) 310965
(220) 2017 05 04
(210) 471169
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 05
(732) NETTER JAN ZAKŁADY MIĘSNE NETTER, Bielsk Podlaski, PL.
(540) Netter
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, bordowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasy, pasztety mięsne, konserwy
mięsne, ekstrakty mięsne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
31 karma dla zwierząt.
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(111) 310966
(220) 2017 05 05
(210) 471261
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Centrum Handlowe Galicya
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przed‑
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz/ przygotowania
projektów budowlanych, w tym przeznaczonych do sprzedaży, wy‑
najmowania, użyczania, zarządzanie biznesowe nieruchomościami,
usługi reklamowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
reklamowej: usługi rachunkowo‑księgowe, usługi w zakresie pro‑
wadzenia aukcji, usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nierucho‑
mości, usługi badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżer‑
skie, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych i polegających na budowie oraz
przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczonych do
sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w zakresie pośred‑
nictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usłu‑
gi wyceny nieruchomości, leasing, wynajmowanie lub dzierżawa
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomo‑
ściami: usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpie‑
czeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości,
doradztwo podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i do‑
radztwa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlowych
oraz powierzchni w centrach handlowych, 37 usługi w zakresie: bu‑
downictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przed‑
sięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie lub przy‑
gotowaniu projektów budowlanych, usługi: remontowe, naprawy,
restauracji i konserwacji budynków, usługi doradcze dotyczące roz‑
budowy i konserwacji nieruchomości zawarte w tej klasie, usługi
instalacyjne w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzą‑
tanie budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych,
klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem maszyn budowlanych,
doradztwo budowlane, 39 usługi w zakresie: wynajmowania gara‑
ży i miejsc parkingowych, wynajmowania powierzchni i obiektów
magazynowych, wynajmowania powierzchni na salony samocho‑
dowe, usługi parkingowe, usługi administrowania miejscami par‑
kingowymi, wypożyczanie samochodów, pośrednictwo transpor‑
towe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownic‑
twa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego,
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i karto‑
graficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, eks‑
pertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz.

Nr 10/2018

(510), (511) 1 kleje do powlekania i gruntowania, 6 metalowe moco‑
wania sprężynowe, metalowe kątowniki do montażu, metalowe łącz‑
niki faliste, metalowe kotwy z możliwością łaczenia przegubowego
elementów budowlanych, 7 maszyny do użytku w montażu, 8 narzę‑
dzia i przyrządy ręczne (manualne), 39 usługi transportowe.

(111) 310969
(220) 2017 05 22
(210) 471981
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) SIWY ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA ARBREE,
Miasteczko Śląskie, PL.
(540) ŚLĄSKA kuźnia smaku RESTAURANT & CAFFE
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.11.01, 11.03.07, 11.03.10, 01.15.11, 29.01.11
(510), (511) 1 substancje dodatkowe do żywności z zakresu klasy
01, takie jak: askorbinian sodu, karagen, fosforany sodu, czerwień
koszenilowa, 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mię‑
so, przetwory sojowe, białka roślinne, susze warzywne i owocowe,
przetwory warzywne, 30 aromaty i esencje spożywcze, przyprawy,
skrobie roślinne do celów spożywczych, ekstrakty ziołowe jako przy‑
prawy, mąki.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.15.11, 18.02.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owo‑
ce, warzywa i grzyby konserwowane, suszone, mrożone i gotowa‑
ne, owoce konserwowane w alkoholu, owoce w cukrze, sok pomi‑
dorowy do celów kulinarnych, szynka, wątroba, pasztet z wątróbki,
wędliny, wieprzowina, kaszanka, kiełbasy, kiełbaski w cieście, flaki,
smalec, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bu‑
lionu, szpik kostny zwierzęcy jadalny, dziczyzna nieżywa, galarety
mięsne, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, rosół, pasty do
kanapek, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, zupy, składniki
do sporządzania zup, żywność przygotowywana z ryb, galaretki,
kompozycje owoców przetworzonych, mleczne produkty, oleje
spożywcze, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzy‑
nowych, przeciery warzywne, sałatki owocowe i warzywne, wywar,
bulion, ser, pierożki na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, kre‑
wetki (nieżywe), małże (nieżywe), łosoś (nieżywy), krokiety, produk‑
ty serowarskie, 30 bułki, słodkie bułeczki, chałwa, chleb, chipsy, cia‑
sto, ciastka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, gofry, herbata,
herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit
‑beurre, kanapki,
kawa, napoje na bazie kawy, krakersy, lody, makarony, mięsne sosy,
miód, muesli, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje ka‑
kaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie her‑
baty, napoje na bazie kakao, pizze, paszteciki, pierożki, placki, prze‑
kąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddingi, sosy, spaghetti, sushi,
tortille, sorbety, słodycze, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli,
przekąski na bazie zbóż, przyprawy korzenne, wyroby czekolado‑
we do dekoracji ciast, zioła do celów spożywczych, 41 usługi w za‑
kresie organizacji imprez rozrywkowych, informacja o imprezach,
organizacja i obsługa konferencji, zjazdów, bankietów, przyjęć oko‑
licznościowych i balów, organizacja konkursów edukacyjnych i roz‑
rywkowych, usługi organizacji wypoczynku, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi związa‑
ne z poprawą kondycji fizycznej, sportem i fitness, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], organizowanie i prowadzenie koncerty
muzycznych, 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi prowadzenia
kawiarni, restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej
obsługi kafeterie, kawiarnie, usługi w zakresie prowadzenia barów
szybkiej obsługi i typu snack‑bar, usługi w zakresie prowadzenia
kafeterii i bufetów, kawiarni, restauracji‑w tym restauracji samoob‑
sługowych, stołówek, usługi cateringowe, usługi w zakresie obsługi
gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi w zakresie wynajmowania sal na imprezy okolicznościowe,
posiedzenia, spotkania, mityngi i narady, usługi w zakresie wy‑
pożyczania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygo‑
towywanie posiłków i napojów, serwowanie posiłków i napojów
alkoholowych, usługi w zakresie przygotowywania dań na zamó‑
wienie oraz ich dostawa, restauracje dla turystów.

(111) 310968
(220) 2017 05 18
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) H+H International A/S, Kopenhaga, DK.
(540) H+H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ

(111) 310970
(220) 2017 05 26
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) STANKE MACIEJ TORNADO, Warszawa, PL.
(540) Lemon Gang DAJEMY WYCISK CYTRYNOM

(111) 310967
(220) 2017 05 15
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 05
(732) KULINARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL.
(540) Kulinaria Sztuka dobrego smaku
(540)

(210) 471649

(210) 471866

(210) 472220

Nr 10/2018
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(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, zielony
(531) 29.01.14, 02.09.23, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
05.07.12
(510), (511) 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, 43 usługi barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkcją i trans‑
portem, restauracja.
(111) 310971
(220) 2017 05 29
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) LUBRYKA EWA, Wrocław, PL.
(540) DOLINA BARYCZY
(540)

(210) 472265

(531) 03.01.06, 03.01.08, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla
zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt w postaci płodów,
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają‑
ce nabywcy je oglądać i kupować hurtowo lub detalicznie w hurtow‑
niach sklepach i/lub również w systemie on‑line za pośrednictwem
sieci Internet w szczególności: artykułów zoologicznych i wędkar‑
skich, żywych zwierząt domowych, akcesoriów do hodowli zwierząt
w warunkach domowych, karmy i pokarmów dla zwierząt w tym dla
psów i kotów, środków czystości i preparatów do mycia, kosmetyków
i akcesoriów do karmienia, higieny i transportu zwierząt, zabawek
oraz ubrań, substancji odżywczych i wzmacniających dla zwierząt,
żwirków i piasków aromatycznych dla zwierząt, dezodorantów od‑
straszających insekty i grzebieni dla zwierząt oraz usługi reklamy
i promocji w zakresie artykułów i produktów wymienionych konfek‑
cjonowanie, pakowanie i składowanie towarów, w tym szamponów
dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pie‑
lęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie hodowli zwierząt.
(111) 310972
(220) 2017 06 02
(210) 472481
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIŚNIOWE DOMY
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.01.03, 05.01.16
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządza‑
nia w działalności gospodarczej i handlowej związanej z branżą bu‑
dowlaną, usługi organizacji i zarządzania podwykonawcami, usługi
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w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomo‑
ściami, administrowanie działalności handlowej, 36 usługi w zakre‑
sie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie sprzedaży nieru‑
chomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach mieszkalnych,
gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie
wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych
lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, usługi deweloperskie polegające na zakupie
działek, budynków i ich sprzedaży, usługi inwestycyjne, tworzenie
i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup nieruchomości pod
inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub pośredniczenie w za‑
wieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, szczególnie
lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych i innych
powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwesty‑
cyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości pod inwestycje bu‑
dowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie nieruchomości
oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli w zastępstwie
i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie budowy bu‑
dynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towa‑
rzyszącą, usługi w zakresie prac budowlanych wykończeniowych
pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych odebranych w stanie de‑
weloperskim, usługi remontowe budowlane wewnątrz i z zewnątrz
budynków, usługi modernizacyjne i adaptacyjne polegające na ro‑
botach budowlanych podnoszących standard wnętrz mieszkalnych
i komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego, opracowanie doku‑
mentacji budowlanej, realizacja i odbieranie kolejnych etapów robót
inwestycji budowlanej, zarządzanie projektem inwestycji oraz budo‑
wy i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi deweloperskie
polegające na wznoszeniu budynków.

(111) 310973
(220) 2017 06 02
(210) 472484
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) ANCONA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ANCONA
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządza‑
nia w działalności gospodarczej i handlowej związanej z branżą bu‑
dowlaną, usługi organizacji i zarządzania podwykonawcami, usługi
w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomo‑
ściami, administrowanie działalności handlowej, 36 usługi w zakre‑
sie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie sprzedaży nieru‑
chomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach mieszkalnych,
gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych, usługi w zakresie
wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budynkach mieszkalnych
lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, usługi deweloperskie polegające na zakupie
działek, budynków i ich sprzedaży, usługi inwestycyjne, tworzenie
i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup nieruchomości pod
inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub pośredniczenie w za‑
wieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, szczególnie
lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk postojowych i innych
powierzchni pomocniczych, przygotowywanie procesu inwesty‑
cyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości pod inwestycje bu‑
dowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie nieruchomości
oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli w zastępstwie
i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie budowy bu‑
dynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą towa‑
rzyszącą, usługi w zakresie prac budowlanych wykończeniowych
pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych odebranych w stanie de‑
weloperskim, usługi remontowe budowlane wewnątrz i z zewnątrz
budynków, usługi modernizacyjne i adaptacyjne polegające na ro‑
botach budowlanych podnoszących standard wnętrz mieszkalnych
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i komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego, opracowanie doku‑
mentacji budowlanej, realizacja i odbieranie kolejnych etapów robót
inwestycji budowlanej, zarządzanie projektem inwestycji oraz budo‑
wy i projektami w zakresie inżynierii lądowej, usługi deweloperskie
polegające na wznoszeniu budynków.

(111) 310974
(220) 2017 06 24
(210) 473327
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) MEKMED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) centrum estetyki ciała
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna
i kosmetyczna, wyszczuplanie, ginekologia estetyczna, przeszczep
tłuszczu, liposukcja, liposukcja ultradźwiękowa, liposukcja infradź‑
więkowa, lipoliza laserowa, liporzeźbienie, proktologia, implantolo‑
gia, usługi wykonywania implantów piersi, dermatochirurgia, zabiegi
laserowe, laserowe usuwanie żylaków, laserowe usuwanie naczynek,
depilacja laserowa, podologia, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi sa‑
lonów piękności, implantacja włosów, zabiegi kosmetyczne, usługi
fryzjerskie, manicure, pedicure, masaż, masaże kosmetyczne, usługi
wizażu, usługi w zakresie korzystania z solariów, porady psycholo‑
giczne, porady w zakresie farmakologii, usługi niehospitalizacyjnych
placówek opieki medycznej i klinik medycznych, usługi przychodni
wielospecjalistycznych, pomoc medyczna, usługi opieki zdrowotnej,
oddział chirurgii krótkoterminowej.
(111) 310975
(220) 2017 06 30
(210) 473565
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) RUSZ SIĘ Z KUBUŚ K
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 21.03.01, 26.11.03, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy,
chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owocowe, dżemy,
owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce kandyzowane, mro‑
żone owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce lukrowane,
galaretki owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe, przekąski na
bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje mlecz‑
ne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbożowe, przeką‑
ski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciasto, ciastka,
wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatniki), ciastka zbo‑
żowe do spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki,
batony i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owocowe
[słodycze], herbatniki petit‑beurre, herbatniki, sorbety [lody wodne],
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody, lód, lody spo‑
żywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy, krakersy z preparatów
zbożowych, płatki kukurydziane, miód, preparaty zbożowe pokryte
cukrem i miodem, musy owocowe [sosy], musy (słodycze), słodycze,
przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski ze zbóż,
32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], napoje o sma‑
ku warzywnym, soki warzywne [napoje], soki warzywne, napoje owo‑
cowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe
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o smaku owocowym, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające
głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalko‑
holowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, organizowanie konkursów, organizacja konkursów edu‑
kacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie kon‑
kursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie
informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edu‑
kacyjne dotyczące sportu, usługi polegające na inicjowaniu, kreowa‑
niu, organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, zwłaszcza promujących
zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową, usługi związane z orga‑
nizacją wypoczynku.

(111) 310976
(220) 2017 07 12
(210) 473997
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 05
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) WX
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.11, 27.05.22
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek],
dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednic‑
twem poczty, usługi marketingowe, reklama online za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej.
(111) 310977
(220) 2017 07 31
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń, PL.
(540) PRO WRAP MADE FOR PERFECTION
(540)

(210) 474772

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie z tworzywa
sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożyw‑
czego, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, folie termokurcz‑
liwe, 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
do zawijania lub pakowania, 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 do celów
biurowych, 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, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie ma‑
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larskie, arkusze foliowe, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowa‑
nia i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
sprzedaż hurtowa i detaliczna tworzyw sztucznych, wyrobów z two‑
rzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przy‑
lepnych i samoprzylepnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po‑
średnictwem Internetu tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw
sztucznych, folii przemysłowych, folii dla rolnictwa, taśm przylep‑
nych i samoprzylepnych, informacja handlowa, promocja sprzedaży.

(111) 310978
(220) 2017 07 31
(210) 474794
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LUMIÈRE d`OR
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kremy do twarzy, kremy na noc, kremy do ciała, kremy
ze złotem i kawiorem, kremy pod oczy, kosmetyki do pielęgnacji skó‑
ry, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki blokujące promie‑
niowanie słoneczne, 35 usługi handlu detalicznego dla osób trzecich
w zakresie kosmetyków, usługi handlu hurtowego dla osób trzecich
w zakresie kosmetyków, usługi reklamowe, marketingowe i promo‑
cyjne, reklama za pośrednictwem Internetu, sprzedaż internetowa
kosmetyków, 39 transport kosmetyków, pakowanie i składowanie
towarów.
(111) 310979
(220) 2017 07 31
(210) 474833
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, Antwerpia, BE.
(540) CROWN 270 SL
(510), (511) 1 środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnic‑
twie i leśnictwie, 5 środki do tępienia szkodników, fungicydy i herbi‑
cydy.
(111) 310980
(220) 2017 07 31
(210) 474832
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KREGLINGER EUROPE, naamloze vennootschap, Antwerpia, BE.
(540) ITCAN 270 SL
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrod‑
nictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin.
(111) 310981
(220) 2017 08 09
(210) 475172
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 05
(732) ECHO POLSKA PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EPP
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.07.04, 26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, bloczki do
pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, fla‑
mastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania,
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promo‑
cji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, zarzą‑
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dzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności han‑
dlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania rynku,
badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, komputerowe bazy
danych (systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie plikami,
koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośni‑
ków reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach
działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych,
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, plakaty
reklamowe (rozlepianie), reklama billboardowi, usługi sekretarskie,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapew‑
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 usługi związane z nieruchomościami: organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem i dzierżawa nierucho‑
mości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomiesz‑
czeń biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie czynszów,
wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje
miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, nara‑
dy], 45 usługi prawne, badania prawne, dozór nocny.

(111) 310982
(220) 2017 08 11
(151) 2018 06 12
(441) 2017 12 11
(732) AJ MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) AJ MOTORS
(540)

(210) 475315

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16
(510), (511) 4 oleje samochodowe, 12 samochody, 36 doradztwo
w sprawie ubezpieczeń, działalność finansowa, 37 czyszczenie po‑
jazdów, wulkanizacja, obsługa i naprawa pojazdów, lakiernictwo sa‑
mochodowe, 39 wypożyczanie samochodów i transport, 42 badania
w dziedzinie mechaniki, badania techniczne.
(111) 310983
(220) 2017 08 18
(210) 475476
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 12
(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA, Kraków, PL.; SZEWCZYK‑ŚWIĄTEK ANNA 55 ARCHITEKCI
SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa, PL.; ŚWIĄTEK WOJCIECH 55
ARCHITEKCI SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa, PL.
(540) POJEZIERZE TARNOWSKIE
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, jasnoszary, szary, jasnożółty, żółty,
ciemnoniebieski
(531) 01.03.02, 01.03.12, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, bramy metalowe, drob‑
ne wyroby metalowe, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kon‑
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strukcje metalowe szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje
stalowe [budownictwo], pomniki metalowe, prefabrykowane kon‑
strukcje metalowe, 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych ma‑
teriałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasole przeciwsłoneczne, laski, baty, bicze, uprzęże, wyroby ry‑
marskie, parasole, plecaki, torby, torby plażowe, torby turystyczne,
19 altany [konstrukcje niemetalowe], betonowe elementy budow‑
lane, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmu‑
ru, wyroby kamieniarskie, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pomniki nie‑
metalowe, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie, gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malar‑
skich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia,
wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane
dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby cera‑
miczne dla gospodarstwa domowego, kubki, szklane naczynia do
picia, wyroby szklane malowane, 24 tekstylia i substytuty teksty‑
liów, narzuty na łóżka, obrusy, ręczniki, 25 odzież, obuwie, nakry‑
cia głowy, koszulki z krótkim rękawem, chustki [apaszki], cylindry
[kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, nakrycia
głowy, podkoszulki sportowe, sandały kąpielowe, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastycz‑
ne i sportowe, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, roz‑
rywka, działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi roz‑
rywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi związane
z dyskotekami, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
pokazów filmowych, 42 badania naukowe, badania techniczne,
usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie analizy przemy‑
słowej, usługi badawcze, projektowanie sprzętu komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi archi‑
tektoniczne, projektowanie urbanistyczne, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi związane z rol‑
nictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, ogrodnictwo krajobrazowe,
projektowanie krajobrazów.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 310984
(220) 2017 08 31
(151) 2018 05 28
(441) 2017 12 11
(732) SZCZUKIEWICZ MACIEJ, Kielce, PL.
(540) Rodzicowo.pl
(540)

(210) 476020

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.13.25, 29.01.04, 02.07.25
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, promocje sprzedaży w punk‑
cie sprzedaży, na rzecz innych, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla
klientów, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] po‑
przez przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży dla osób
trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie
kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzeda‑
ży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów
drukowanych i konkursy promocyjne, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, administrowa‑
nie sprzedażą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy‑
syłkowej, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na
aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi zarządzania sprzedażą, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklamowanie towarów
innych sprzedawców, umożliwiające klientom wygodne oglądanie
i porównywanie towarów tych sprzedawców, reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
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do przeszukiwania, usługi komputerowego gromadzenia danych
z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicz‑
nych, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, po‑
średnictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośred‑
niczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzeda‑
żą towarów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, prezentowanie produktów i towarów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, udzielanie porad w zakresie
metod i technik sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej i detalicz‑
nej tradycyjnej oraz za pomocą globalnych sieci komputerowych
w zakresie artykułów dla dzieci, zabawek, artykułów i przyborów
higienicznych, kosmetycznych i pielęgnacyjnych, produktów spo‑
żywczych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży
i promocyjnych programów motywacyjnych, zapewnianie platfor‑
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po‑
średnictwem imprez promocyjnych, usługi pośrednictwa i doradz‑
twa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodar‑
czą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie
przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej
sieci komputerowej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci te‑
lekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek,
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, mia‑
nowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice
jak i w kraju], negocjowanie kontraktów reklamowych, skompute‑
ryzowane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowana
kompilacja indeksów klientów, tworzenie list potencjalnych klien‑
tów, zarządzanie relacjami z klientami, usługi dystrybucji materia‑
łów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania ist‑
niejącej bazy klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowa‑
nie programów lojalnościowych dla klientów, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program,
reklama, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, reklama i marketing, usługi re‑
klamowe i marketingowe, doradztwo dotyczące reklamy, analizy
odbioru reklamy, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, publikacja treści reklamowych, publikowa‑
nie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, projektowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, pośrednictwo w zakresie reklamy, publi‑
kowanie materiałów reklamowych online, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla‑
my, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, świadczenie usług w zakresie reklamy komputero‑
wej, reklama w Internecie dla osób trzecich, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, dostarczanie powierzchni
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie prze‑
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, kompilacja ogłoszeń
reklamowych do użytku w Internecie, aktualizowanie informacji re‑
klamowych w komputerowej bazie danych, reklama za pośrednic‑
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi klubów klienta dla celów han‑
dlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, organizowanie kon‑
kursów w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez konkursy promocyjne.

(111) 310985
(151) 2018 06 18

(220) 2017 09 18
(441) 2018 02 12

(210) 476572
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(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) Young 4 Design
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych, reklamowych, 41 na‑
uczanie, 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 charakte‑
rze artystycznym i rozrywkowym.
(111) 310986
(220) 2017 09 18
(210) 476618
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czerwonak, PL.
(540) K KELS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, 37 konserwacja i naprawa mebli, 40 produkcja mebli metalo‑
wych na zamówienie.
(111) 310987
(220) 2017 09 25
(210) 476827
(151) 2018 06 12
(441) 2018 01 08
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rockbridge
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz poli‑
tyki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie i systematyzacja in‑
formacji w komputerowych bazach danych, 36 tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odku‑
pywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób
trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów warto‑
ściowych, zarządzanie cudzymi pakietami papierów wartościowych
na zlecenie, profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami
wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jedno‑
stek 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 inwestycyj‑
ne, wszelkiego rodzaju usługi i operacje finansowe na giełdach towa‑
rowych i kapitałowych, wyceny finansowe, transfer kapitałowy, za‑
rządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny
o nieograniczonej wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów między‑
narodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowanie
poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny transfer kapitało‑
wy, zlecone czynności związane z emisją i obrotem papierami war‑
tościowymi, subemisja inwestycyjna (underwriting), inwestowanie
w imieniu osób trzecich, programy oszczędnościowe i emerytalne,
informacja kapitałowa i inwestycyjna również w sieci globalnej,
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38 elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym za pośrednic‑
twem terminali komputerowych, gromadzenie i przesyłanie informa‑
cji tekstowej i obrazowej w sieci globalnej.

(111) 310988
(220) 2017 09 25
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476874

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 ko‑
smetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła leczni‑
cze, 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, pre‑
paraty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środ‑
ki 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) 310989
(220) 2017 09 26
(151) 2018 05 21
(441) 2018 01 08
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476935

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 ko‑
smetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspo‑
magające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła leczni‑
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cze, 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, pre‑
paraty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środ‑
ki 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.

(540)

(111) 310990
(220) 2017 09 29
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 12
(732) RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, PL.
(540) Spider Glue
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, beżowy, zielony,
ciemnozielony
(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08,
24.17.01, 24.17.02, 24.17.25, 25.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.

(210) 477088

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do prac montażowych, izolacyjnych i wykoncze‑
niowych, kleje do celów przemysłowych, kleje do celów konstrukcyj‑
nych, kleje do kładzenia powłok ściennych, kleje do okładzin ścien‑
nych, kleje do płytek ściennych, kleje do powłok sufitowych, kleje do
przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje przemysłowe do użytku
w budownictwie, kleje strukturalne do użytku w budownictwie, ma‑
teriały klejące dla przemysłu budowlanego, materiały klejące do ce‑
lów przemysłowych, wypełniacze klejące.
(111) 310991
(220) 2017 10 04
(210) 477286
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) FLOSLEK LABORATORIUM BALANCE T‑zone
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do
pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za‑
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy,
emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upięk‑
szające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eterycz‑
ne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do
pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniają‑
ce, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki
wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry,
kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki do pielęgnacji paznokci, farby, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do
celów leczniczych! i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farma‑
ceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 310992
(220) 2017 10 05
(210) 477304
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) GRABOWSKI GRZEGORZ, Wałbrzych, PL.
(540) WÓDKA NA KARTKI P‑2 nazwisko i imię Alkohol 1 but. III 83

(111) 310993
(220) 2017 10 05
(210) 477305
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) MARPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) drukarnia fortuny
(510), (511) 35 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, re‑
klama na billboardach elektronicznych, reklama zewnętrzna, rekla‑
ma banerowa, agencje reklamowe, reklama radiowa, reklama telewi‑
zyjna, reklama prasowa, reklama billboardowa, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, rekla‑
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
on‑line, reklamy korespondencyjne, opracowywanie, przygotowy‑
wanie, rozpowszechnianie i uaktualnienie materiałów i ogłoszeń re‑
klamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsca reklamowego, opracowywanie planów kampanii reklamo‑
wych, raportowanie wyników kampanii reklamowej, publikowanie
druków do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko‑
wanych, próbek], elektroniczne publikowanie druków w celach re‑
klamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyj‑
ne, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, analiza ryn‑
ku, badania rynku, badania marketingowe, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputero‑
wych bazach danych, pozyskanie i analiza danych marketingowych,
usługi marketingowe, opracowywanie strategii marek, zarządzanie
marketingowe przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne w zakre‑
sie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem, planowanie
strategiczne kampanii reklamowych, organizowanie i zarządzanie
kampaniami reklamowymi, kreowanie wizerunku marki, doradztwo
dotyczące organizowania, administrowania oraz zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych i promocyjnych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, edycja tekstów, outsourcing, usługi po‑
średnictwa w powyższym zakresie, usługi doradcze w powyższym
zakresie, informacja o powyższych usługach, 40 drukowanie, usługi
drukowania, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, drukowanie
wzorów, drukowanie fotograficzne, drukowanie reklam, drukowanie
cyfrowe, usługi wykańczania druków, usługi składania druku, druko‑
wanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trze‑
cich, w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie cyfrowo
przechowywanych obrazów i zdjęć, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, usługi poligraficzne, 41 komputerowy
skład drukarski [DTP], publikowanie materiałów drukowanych i pu‑
blikacji drukowanych, publikacja multimedialna materiałów druko‑
wanych, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowa‑
nie druków w formie elektronicznej w Internecie.
(111) 310994
(151) 2018 05 24

(220) 2017 10 05
(441) 2017 12 18

(210) 477340
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(732) BESTSELLERS DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRY NATURE
(540)

(111) 310995
(220) 2015 04 17
(210) 441522
(151) 2018 05 25
(441) 2015 08 03
(732) KWIECIEŃ MAŁGORZATA, KŁOSOWICZ GABRIELA BIURO
RACHUNKOWE SALDO SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) Biuro Rachunkowe ‚’Saldo”
(510), (511) 35 usługi biura rachunkowego, doradztwo ekonomicz‑
ne, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizowania
i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenie rozliczeń po‑
datkowych i finansowych, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, prowadzenie ksiąg finansowych, rachunkowość.

(531) 24.17.25, 26.02.08, 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy,
olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, preparaty do mycia, kosmetyki
do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust
w aerozolu, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po go‑
leniu, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lotony
kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty do zębów, proszki i płyny do
zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, preparaty do ką‑
pieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów kosme‑
tycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty ko‑
smetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki,
szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry,
fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do
mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki samochodowe, pły‑
ny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do
namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do czyszczenia, krochmal, mydła, mydła w płynie, prepa‑
raty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pa‑
sty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, preparaty mineralne
dla celów medycznych, mineralne dodatki do żywności dla ludzi,
wzbogacające organizm człowieka w niezbędne witaminy i sub‑
stancje mineralne, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności,
preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze
dla diabetyków, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych,
żywność do celów medycznych, napoje dla diabetyków, artykuły
żywnościowe dla diabetyków, w tym z rolnictwa ekologicznego, pre‑
paraty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniające dietę
dla diabetyków, chleb dla diabetyków, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, wody
termalne, 29 masło, tłuszcze roślinne, margaryna, mleko, wyroby
z mleka, śmietana, jogurty, kefiry, chipsy ziemniaczane, chrupki ziem‑
niaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty warzywne i owocowe,
konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, eks‑
trakty mięsne, oleje jadalne, oliwa z oliwek, tłuszcze, owoce i warzy‑
wa konserwowane, owoce i warzywa suszone, przeciery z owoców
i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i ryb‑
ne, konfitury, dżemy, galaretki, kisiele, powidła, sałatki owocowe, sa‑
łatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek
i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, dania gotowe do spo‑
życia, 30 wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki,
lizaki, desery, ciasta i ciastka, lody, desery lodowe, wyroby na bazie
kakao i czekolady, kakao, czekolada, czekoladki, batony, bombo‑
nierki, kawa, herbata, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
bułki, bułeczki słodkie, miód, syropy i melasa, 35 usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
i handlową, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie mate‑
riałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna: artykułów spo‑
żywczych, kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu:
artykułów spożywczych, kosmetyków, perfum, chemii gospodarczej,
akcesoriów i przyborów kosmetycznych.

(111) 310996
(220) 2015 11 13
(210) 449169
(151) 2018 05 25
(441) 2016 02 15
(732) WELMAX + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 03.01.01, 03.01.02, 26.01.16, 29.01.06
(510), (511) 5 napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, lecz‑
nicze napary i nalewki, maści do celów farmaceutycznych, mazidła,
mineralne suplementy diety, sole do kąpieli mineralnych, sole wód
mineralnych, wody mineralne do celów leczniczych, bandaże opa‑
trunkowe, przylepne, higieniczne, 7 silniki, z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu, z wyjąt‑
kiem stosowanych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o na‑
pędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające,
elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, parowe urządze‑
nia do czyszczenia, urządzenia do czyszczenie pod wysokim ciśnie‑
niem, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy, torby do odku‑
rzaczy, węże do odkurzaczy, otwieracze do puszek elektryczne,
wyciskacze do owoców elektryczne domowe, młynki do pieprzu inne
niż ręczne, roboty, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia elektro‑
mechaniczne do produkcji żywności, 10 wyroby profilaktyczno
‑rehabilitacyjne takie jak: bandaże ujęte w tej klasie, materace, pasy do
celów leczniczych, pończochy, poduszki, poduszki do celów leczni‑
czych, poduszki przeciw bezsenności, materace położnicze, artykuły
ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, ortopedyczne pasy, ortope‑
dyczne wkładki, pasy do celów leczniczych, elektryczne pasy galwa‑
niczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy podtrzymują‑
ce mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepuklinowe,
podkłady zapobiegające odleżynom, poduszki podgrzewane elek‑
trycznie do celów leczniczych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętni‑
czego krwi, prześcieradła chirurgiczne, pulsometry, aparaty radiolo‑
giczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów
medycznych, aparatura do radioterapii, rękawice do masażu, rozpy‑
lacze do celów leczniczych, aparaty do ochrony słuchu, aparaty słu‑
chowe, pończochy przeciw żylakom, 11 urządzenia do gotowania,
szybkowary elektryczne: ciśnieniowe szybkowary elektryczne, urzą‑
dzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia
i suszenia, aparatura i urządzenia chłodnicze, czajniki elektryczne,
elektryczne ekspresy do kawy, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
sprzęt kuchenny elektryczny, lodówki, piekarniki, frytownice elek‑
tryczne: gofrownice elektryczne, grille, kuchenny grill elektryczny,
grzejące płyty, sokowirówki, 12 pokrowce na koła zapasowe, po‑
krowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na
opony zapasowe, pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, pokrycia
wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, ro‑
lety i osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 14 metale szlachet‑
ne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi nie
ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 pościel, oprócz
bielizny pościelowej, poduszki, materace, materace sprężynowe do
łóżek, 21 naczynia, garnki, pokrywki do garnków, zamknięcia pokry‑
wek do garnków, garnki do gotowania na parze nieelektryczne, garn‑
ki kuchenne, komplety garnków kuchennych, nieelektryczne garnki
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utrzymujące ciepło, ekspresy i dzbanki do kawy nieelektryczne, po‑
krywki do garnków, zamknięcia pokrywek do garnków, rondle, patel‑
nie, pojemniki i przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
przybory kuchenne nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, od‑
kurzacze nieelektryczne, serwisy jako zastawa stołowa, zastawy stoło‑
we, naczynia do picia, naczynia stołowe, kieliszki, szklanki, kubki, kufle,
lodówki turystyczne i przenośne nieelektryczne, 24 pościel, przeście‑
radła, przykrycia na łóżka, narzuty, pledy, kołdry, pokrycia na materace,
tkaniny wełniane, tkaniny obiciowe, firanki, kotary na drzwi, pokrowce
ochronne na meble, obrusy niepapierowe, 25 odzież, nakrycia głowy,
obuwie, 26 poduszki na ramiona do ubrań, naramienniki, błyskotki do
ubrań, dodatki do ubrań, broszki, artykuły pasmanteryjne, łaty przy‑
klejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych, kokardy do wło‑
sów, ozdoby do włosów, 35 usługi zgrupowań na rzecz osób trzecich
umożliwiających klientom dogodne oglądanie i dokonywanie zaku‑
pów w sklepach, usługi zgrupowań na rzecz osób trzecich umożliwia‑
jące klientom dogodne oglądanie i dokonywanie zakupów poprzez
katalogi wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub środki ko‑
munikacji, usługi zgrupowań na rzecz osób trzecich umożliwiające
klientom dogodne oglądanie i dokonywanie zakupów na zasadach
sprzedaży bezpośredniej i na zasadach akwizycji, usługi związane
z prowadzeniem punktów sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz
sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych, na zasadach sprze‑
daży bezpośredniej i na zasadach akwizycji, poprzez katalogi wykorzy‑
stując zamówienia korespondencyjne lub środki komunikacji: napo‑
jów leczniczych, olei leczniczych, ziół leczniczych, leczniczych
naparów i nalewek, maści do celów farmaceutycznych, mazideł, mine‑
ralnych suplementów diety, soli do kąpieli mineralnych, soli wód mine‑
ralnych, wód mineralnych do celów leczniczych, maszyn i obrabiarek,
silników, z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechani‑
zmów sprzęgania i napędu, z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lą‑
dowych, narzędzi rolniczych o napędzie innym niż ręczny, inkubato‑
rów do jaj, automatów sprzedających, elektrycznych maszyn
i urządzeń do czyszczenia, parowych urządzeń do czyszczenia, urzą‑
dzeń do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, odkurzaczy, oprzyrzą‑
dowania do odkurzaczy, toreb do odkurzaczy, węży do odkurzaczy,
elektrycznych otwieraczy do puszek, elektrycznych domowych wyci‑
skaczy do owoców, młynków do pieprzu innych niż ręczne, robotów,
robotów kuchennych elektrycznych, urządzeń elektromechanicznych
do produkcji żywności, sokowirówek, wyrobów profilaktyczno
‑rehabilitacyjnych takich jak: bandaże, materace, pasy do celów leczni‑
czych, pończochy, poduszki, poduszki do celów leczniczych, poduszki
przeciw bezsenności, materace położnicze, artykuły ortopedyczne,
obuwie ortopedyczne, ortopedyczne pasy, ortopedyczne wkładki,
pasy do celów leczniczych, pasy do celów leczniczych, elektryczne,
pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy
podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepukli‑
nowe, podkłady zapobiegające odleżynom, poduszki podgrzewane
elektrycznie do celów leczniczych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętni‑
czego krwi, prześcieradła chirurgiczne, pulsometry, aparaty radiolo‑
giczne do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów me‑
dycznych, aparatura do radioterapii, rękawice do masażu, rozpylacze
do celów leczniczych, aparaty do ochrony słuchu, aparaty słuchowe,
pończochy przeciw żylakom, szybkowarów elektrycznych, ciśnienio‑
wych szybkowarów elektrycznych, urządzeń do ogrzewania, wytwa‑
rzania pary, gotowania, chłodzenia i suszenia, aparatury i urządzeń
chłodniczych, czajników elektrycznych, elektrycznych ekspresów do
kawy, kuchenek, kuchenek mikrofalowych, sprzętów kuchennych
elektrycznych, lodówek, piekarników, frytkownice elektrycznych,
gofrownic elektrycznych, grilli, kuchennych grilli elektrycznych, grze‑
jących płyt, pokrowców na koła zapasowe, pokrowców na pojazdy,
pokrowców na siedzenia pojazdów, pokrowców na opony zapasowe,
pokryć siodełek rowerów lub motocykli, pokryć wózków dziecięcych,
pokryć wózków dziecięcych spacerowych, rolet i osłon przeciwsło‑
necznych do samochodów, metali szlachetnych i ich stopów, wyro‑
bów z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi nie ujętych w innych
klasach, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych, przyrządów ze‑
garmistrzowskich i chronometrycznych, pościeli, oprócz bielizny po‑
ścielowej, poduszek, materaców, materaców sprężynowych do łóżek,
naczyń, garnków, pokrywek do garnków, zamknięć pokrywek do
garnków, garnków do gotowania na parze nieelektrycznych, garnków
kuchennych, kompletów garnków kuchennych, nieelektrycznych
garnków utrzymujących ciepło, ekspresów i dzbanków do kawy nie‑
elektrycznych, pokrywek do garnków, zamknięć pokrywek do garn‑
ków, rondli, patelni, pojemników i przyborów do użytku w gospodar‑
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stwie domowym, przyborów kuchennych nieelektrycznych,
szybkowarów nieelektrycznych, odkurzaczy nieelektrycznych, ser‑
wisów, zastaw stołowych, naczyń do picia, naczyń stołowych, kielisz‑
ków, szklanek, kubków, kufli, lodówek turystycznych i przenośnych
nieelektrycznych, pościeli, prześcieradeł, przykryć na łóżka, narzut,
pledów, kołder, pokryć na materace, tkanin wełnianych, tkanin obi‑
ciowych, firanek, kotar na drzwi, pokrowców ochronnych na meble,
obrusów niepapierowych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, poduszek,
naramienników, błyskotek do ubrań, dodatków do ubrań, broszek,
artykułów pasmanteryjnych, łat przyklejanych na gorąco do dekora‑
cji artykułów tekstylnych, kokard do włosów, ozdób do włosów, arty‑
kułów pasmanteryjnych, gier i zabawek, artykułów sportowych
i gimnastycznych nie ujętych w innych klasach, ozdób choinkowych,
usługi reklamowe i marketingowe także poprzez sieć internetową,
usługi informacji handlowej, usługi pośrednictwa sprzedaży przez
telefon i Internet, usługi serwisów informacyjnych on‑line, usługi po‑
średnictwa w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, usługi wynajmu powierzchni reklamowych, usługi w zakre‑
sie reklamy korespondencyjnej, radiowej, telewizyjnej, prasowej, in‑
ternetowej oraz telekomunikacyjnej, usługi dystrybucji materiałów
informacyjnych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania próbek,
usługi w zakresie doradztwa oraz organizacji i zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, usługi w zakresie administrowania działalnością
handlową, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wy‑
szukiwania informacji w komputerowych bazach danych, usługi po‑
zyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych,
36 usługi ubezpieczeniowe, usługi brokerów ubezpieczeniowych,
usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa w za‑
kresie zawierania umów ubezpieczeń, usługi doradztwa i informacji
w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie udzielania informacji doty‑
czących ubezpieczeń udzielanych za pośrednictwem telefonu, sieci
komputerowej, usługi w zakresie prowadzenia punktów informacji
telefonicznej „call center” w zakresie ubezpieczeń, usługi operacji fi‑
nansowych, usługi związane z dokonywaniem płatności przez Inter‑
net, prowadzenie usługowe rozliczeń transakcji osób trzecich, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi wyceny finansowej
udzielanej za pośrednictwem sieci telefonicznej lub internetowej,
usługi świadczenia kredytów ratalnych, usługi świadczenia umów
kredytowych połączonych ze sprzedażą ratalną, 38 usługi portalu
internetowego oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za
pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi agencji
informacyjnych, usługi przydzielania dostępu do baz danych, usługi
transmisji plików cyfrowych, usługi udostępniania forów interneto‑
wych, 39 usługi dostarczania towarów zamówionych koresponden‑
cyjnie przez Internet i za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
w zakresie dystrybucji paczek i przesyłek, usługi w zakresie udziela‑
nia informacji o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania,
usługi pakowania towarów, usługi w zakresie przewozu samochoda‑
mi ciężarowymi, usługi rozładunkowe, usługi spedycji, usługi kurier‑
skie, usługi magazynowania elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, usługi transportu samochodowego inne niż transport
samochodami ciężarowymi, usługi turystyczne, 41 usługi publiko‑
wania książek, usługi wypożyczania książek, usługi pokazów i kształ‑
cenia praktycznego, usługi organizowania loterii, usługi organizowa‑
nia balów, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów i szkoleń,
usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi organizowa‑
nia i prowadzenia konferencji, usługi organizowania i prowadzenia
kongresów, usługi organizowania i prowadzenia seminariów, usługi
organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi organizowania
i prowadzenia zjazdów, usługi organizowania konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 usługi programowania kompu‑
terów, usługi aktualizowania, projektowania, instalacji, konserwacji
i wynajmowania oprogramowania komputerowego, usługi udostęp‑
niania lub wynajmu przestrzeni sieciowych w Internecie, usługi do‑
radztwa w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie zabezpieczenia online przed dostępem nieupo‑
ważnionych osób trzecich do sieci komputerowych, usługi wynajmu
komputerów, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
prowadzenia portali internetowych, usługi doradztwa technicznego
w zakresie oprogramowania, usługi instalacji i konserwacji oprogra‑
mowania komputerowego do dostępu do Internetu, usługi konwerto‑
wania programów komputerowych i danych, usługi konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi administrowania ser‑
werami i wypożyczania serwerów, usługi w zakresie zarządzania pro‑
jektami technicznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
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danych, usługi tworzenia platform internetowych, usługi zarządza‑
nia portalami internetowymi w zakresie moderowania i oceniania
wartości na nich zamieszczanych, usługi zarządzania i przetwarzania
elektronicznych baz danych, usługi doradztwa w zakresie projekto‑
wania i rozwoju sprzętu komputerowego oraz pozostałych urządzeń
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi digitalizacji doku‑
mentów.

(111) 310997
(220) 2016 01 29
(210) 451817
(151) 2018 06 08
(441) 2016 05 09
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FORMUŁA STACJONARNA
(540)

Kolor znaku: srebrny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwa‑
rzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w za‑
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywiru‑
sowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompu‑
terowe nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do
gier komputerowych działający z zewnętrznym ekranem wyświetla‑
jącym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisa‑
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko‑
we, 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 oprogra‑
mowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, ze‑
stawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przeno‑
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domo‑
wych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elek‑
tronicznych i dyskach CD‑ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu ko‑
mórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe‑
go, 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, edy‑
torskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re‑
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
‑Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezento‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public
relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednic‑
two w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi reje‑
strowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów
reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbior‑
cy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprze‑
daż w systemie on‑line, 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 komór‑
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kowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i ob‑
razów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współ‑
pracujące 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 telefo‑
nów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do
nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, kom‑
putery 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, wi‑
deo 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 Inter‑
netu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natych‑
miastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi prze‑
syłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach
telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazy‑
wanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarne‑
go, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi teleko‑
munikacyjne spersonalizowane‑w zakresie dostępu do treści infor‑
macyjnych 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 przekazywa‑
niem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna‑
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo‑
średnią komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazy‑
wania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfro‑
wej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednic‑
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednic‑
twem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów infor‑
macji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewi‑
zyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero‑
wej, 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 telefo‑
nów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra‑
zu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowe‑
go, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro‑
gramów 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 interne‑
towej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewi‑
zyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewi‑
zyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
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cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informa‑
cje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, wynajem odbiorni‑
ków radiowych i telewizyjnych, usługi fotografów, usługi gier świad‑
czone on
‑line, usługi związane z grami hazardowymi, takie jak
udostępnianie obiektów i sprzętów do gier hazardowych, chrono‑
metraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowa‑
nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, orga‑
nizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publiko‑
wanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne,
organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, naucza‑
nie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, pro‑
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć
fitness, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie tek‑
stów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na
spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tek‑
stów, 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
centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gim‑
nastycznych, obiekty związane z gimnastyką, podnoszeniem cięża‑
rów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi in‑
struktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów,
kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami fizycznymi, reha‑
bilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą,
organizowanie konkursów, zawodów, imprez i obozów związanych
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów zwią‑
zanych ze sportem, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, informa‑
cje o wypoczynku, 42 tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
wych dla osób trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie,
instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnia‑
nie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, progra‑
mowanie komputerowe, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarcza‑
nie wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie danych komputero‑
wych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypoży‑
czanie komputerów.

(111) 310998
(220) 2016 10 13
(210) 462608
(151) 2018 06 13
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.; MAZDA MOTOR LOGISTICS
EUROPE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Willebroek, BE.
(540) SLOW ROAD
(540)

(531) 06.19.01, 06.19.99, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażni‑
ki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotni‑
ki, błotniki do rowerów, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojaz‑
dów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dopasowane pokrowce na
pojazdy, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dzwonki
do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, hamul‑
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ce do pojazdów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, kie‑
rownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy
do rowerów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła do pojaz‑
dów lądowych, koła do rowerów, kołpaki, korbowody do pojazdów
lądowych inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorni‑
ków paliwa lub gazu w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy ro‑
werowe, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, ma‑
ski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lą‑
dowych, motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe,
napinacze do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół do
rowerów, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów,
opony pneumatyczne, opony bezdętkowe do rowerów, opony do
pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, opony rowerowe, osie po‑
jazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do
rowerów, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, poduszki
powietrzne‑urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, podwozia
pojazdów, podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, po‑
jazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pokrowce na kierownice
pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia po‑
jazdów, pokrycia siodełek do rowerów lub motocykli, pompki do ro‑
werów, pompy powietrzne‑akcesoria do pojazdów, przekładnie do
pojazdów lądowych, przenośniki naziemne‑transportery, przyczepy
do pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystycz‑
ne mieszkalne, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące sa‑
mochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowery, sa‑
mochody, samochody hybrydowe, samochody kempingowe,
samochody osobowe, samochody sportowe, samochody terenowe,
siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki do ro‑
werów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe
do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów,
sprzęgła do pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz do po‑
jazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów,
szprychy kół pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojaz‑
dów, ślizgacz, tapicerka do pojazdów, trycykle, turbiny do pojazdów
lądowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządze‑
nia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów
lądowych, wentyle do opon pojazdów, wojskowe pojazdy transpor‑
towe, wolne koła do pojazdów lądowych, wózki golfowe‑pojazdy,
wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, za‑
główki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do
pojazdów, zderzaki samochodowe, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, aktówki‑artykuły biurowe, albumy do wkleja‑
nia, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, bloki, broszury, chorągiewki papie‑
rowe, czasopisma‑periodyki, diagramy, drukowane rozkłady, etykie‑
ty nie z materiału tekstylnego, figurki, statuetki z papieru mache,
formularze, blankiety, druki, futerały na mapy, gazety, globusy, gum‑
ki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki do notowania,
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej‑artykuły pa‑
piernicze, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty in‑
deksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię‑artykuły biurowe,
kasetki na stemple i pieczątki, kieszonkowe notesy, katalogi, kołono‑
tatniki, komiksy, koperty‑artykuły piśmienne, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, książki, mapy, mapy drogowe, mapy geogra‑
ficzne, mapy podróżne, mapy tras, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki
‑materiały pi‑
śmienne, notatniki, notesy, obrazy, okładki na książeczki czekowe,
okładki na paszporty, okładki, obwoluty‑artykuły papiernicze, ołów‑
ki, ołówki węglowe, opaski papierowe na cygara, oprawy książek,
organizery osobiste, osłony z papieru na doniczki, papier, papier do
pisania, papier pergaminowy, papier w arkuszach‑artykuły piśmien‑
ne, pędzle, pióra i długopisy‑artykuły biurowe, plany, podręczniki
‑książki, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle
do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, przewodniki, przewodniki
drukowane, przybory szkolne‑artykuły piśmienne, przyrządy do pi‑
sania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub papierowe,
ramki i stojaki do fotografii, rysunki, ryciny, segregatory na luźne
kartki, skoroszyty do dokumentów, stemple do pieczętowania,
szablony‑artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice
ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru, temperówki do ołów‑
ków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki do
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pakowania, koperty i woreczki z papieru lub tworzyw sztucznych,
ulotki, usuwalne znaczki‑stemple, wkładki papierowe do szuflad,
perfumowane lub nie, wypełnienie z papieru lub kartonu, zakładki
do książek, zestawy drukarskie przenośne‑artykuły biurowe, zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencja public rela‑
tions, agencje reklamowe, analiza danych biznesowych, analiza świa‑
domości społecznej w dziedzinie reklamy, analiza w zakresie marke‑
tingu, analiza w zakresie reklamy, analizy badań rynkowych, analizy
funkcjonowania firm, analizy kosztów, analizy odbioru reklamy, ba‑
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania rynku do celów
reklamowych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada‑
nia w zakresie public relations, doradztwo dotyczące reklamy, do‑
radztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w zakresie organi‑
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dostarczanie informacji dotyczących kontak‑
tów handlowych i biznesowych, dystrybucja broszur reklamowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, ekonomiczne prognozy, impresariat w działalności arty‑
stycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizo‑
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
‑doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo,
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, projektowanie badań mar‑
ketingowych, projektowanie badań opinii publicznej, projektowanie
broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projekto‑
wanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamo‑
wych, promocja i reklama podróży, promocja sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów do celów handlowych,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo‑
nów, promocja, reklama i marketing stron internetowych on‑line,
promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodar‑
czej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
i reklama działalności gospodarczej, promowanie muzyki innych po‑
przez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn inter‑
netowych, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnia‑
nie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dys‑
trybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promo‑
wanie sprzedaży usług na rzecz osób trzecich poprzez przygotowy‑
wanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowa‑
nie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze
znaczkami do wymiany, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z progra‑
mami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, przy‑
gotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie reklamy
prasowej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ko‑
respondencyjna, reklama on line za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, rekla‑
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama w cza‑
sopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w za‑
kresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośred‑
niego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze‑
gólności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy kinowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnienie reklam, statystyczne zestawienia, systematyza‑
cja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, tele‑
marketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi dorad‑
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cze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi do‑
radztwa w zakresie public relations, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi promocyjne,
usługi public relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczą‑
ce miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych, usługi rekla‑
mowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe,
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tworzenia
marki, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy‑
stawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informa‑
cji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza‑
nie hotelami, 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do
planowania podróży, autobusowe usługi transportowe, biura podróży,
dystrybucja wody, informacja o transporcie, informacja turystyczna,
oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja
i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja
wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, orga‑
nizacja wynajmu pojazdów, organizowanie i przeprowadzanie wycie‑
czek i zwiedzania, organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem,
organizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie
i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezer‑
wowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie
wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie podróży z i do hotelu, or‑
ganizowanie wczasów, organizowanie wycieczek, pilotowanie wycie‑
czek, planowanie podróży, planowanie tras wycieczkowych, pośred‑
nictwo w transporcie, prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz
bagaży, rejsy łodziami wycieczkowymi, rezerwacja biletów na podróż,
rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rezerwowanie
miejsc na podróże, transport lądowy, transport pasażerski, transport
podróżnych, transport samochodowy, turystyka kwalifikowana,
turystyka‑zwiedzanie, udostępnianie danych związanych z transpor‑
tem pasażerów, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie
pojazdów do wynajmu, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wy‑
prawy, udzielanie informacji turystycznych, usługi informacyjne
o atrakcjach turystycznych, usługi informacyjne o miejscach do zwie‑
dzania, usługi informacyjne o turystyce kwalifikowanej, usługi infor‑
macyjne w odniesieniu do podróży, usługi kierowców, usługi nawi‑
gacji transportowej, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi
proponowania miejsc do zwiedzania, usługi proponowania tras do
podróży, usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwie‑
dzaniem, usługi w zakresie podróży, wynajem samochodów, wynaj‑
mowanie koni, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
dzwonów nurkowych, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie kombi‑
nezonów do nurkowania, wypożyczanie łodzi motorowych, wypoży‑
czanie łodzi wiosłowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie
rowerów, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych,
wypożyczanie samochodów, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi orga‑
nizowania wycieczek, 41 centra rozrywki, degustacje win‑usługi
edukacyjne, degustacje win‑usługi rozrywkowe, dyskoteki, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja, roz‑
rywka i sport, fotografie, fotoreportaże, imprezy z degustacją win
w celach edukacyjnych, informacja o atrakcjach związanych z lokalną
historią i tradycją, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o możliwościach spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą, infor‑
macja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku,
jaskinie udostępniane publicznie, kina, kursy edukacyjne z zakwate‑
rowaniem związane z wędrówkami górskimi, muzea, nagrywanie fil‑
mów na taśmach wideo, obozy rekreacyjne, ogrody botaniczne,
ogrody udostępniane publicznie, organizacja wystaw w celach kul‑
turalnych lub edukacyjnych, organizowanie balów, organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, organizowanie gier, organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizo‑
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowa‑
nie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, or‑
ganizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć‑rozrywka,
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organizowanie turniejów, organizowanie widowisk‑impresariat, orga‑
nizowanie wykładów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie wyścigów konnych, organizowanie
wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie zawodów‑edukacja lub
rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, pisanie tekstów in‑
nych niż reklamowe, pokazy edukacyjne, pozamiejskie ośrodki
rekreacyjno‑sportowe, country cluby, wyposażone w obiekty i sprzęt
sportowy, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie
parków rozrywki, prowadzenie parków wodnych, prowadzenie
warsztatów i szkoleń, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, pu‑
blikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie on‑line książek i czasopism, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie prze‑
wodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie
do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe progra‑
my rozrywkowe, rozrywka, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp‑
nianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie kortów teni‑
sowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, udo‑
stępnianie on‑line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
udostępnianie ośrodków rekreacji, udostępnianie pływalni, udostęp‑
nianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu
i obiektów rozrywkowych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyj‑
nych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie infor‑
macji w dziedzinie rekreacji, usługi artystów estradowych, usługi bi‑
blioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi centrów rozrywki
na obozach wakacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi doradz‑
twa w zakresie rozrywki, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
usługi gier, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi informa‑
cyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyjne związa‑
ne z rozrywką, usługi organizowania quizów, usługi parków rekre‑
acyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rekreacyjne, usługi
rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne związane
z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne związane z wędrówkami
z plecakiem, usługi reporterskie, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych‑rozrywka, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty
w celach kulturalnych, wesołe miasteczka, wynajmowanie kortów
tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurko‑
wania, wypożyczanie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i kultu‑
ralne, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zoo, 43 bary przekąskowe,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi‑snack‑bary, dokonywanie re‑
zerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, doradztwo kulinar‑
ne, dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za
pośrednictwem furgonetek, gospodarstwa agroturystyczne, herba‑
ciarnie, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero‑
wanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, infor‑
macja na temat hoteli, kafeterie
‑bufety, kawiarnie, koktajlbary,
lodziarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ocena zakwaterowania wakacyjnego, or‑
ganizowanie obozów wakacyjnych‑zakwaterowanie, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organi‑
zowanie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, pensjonaty dla
zwierząt, pizzerie, porady dotyczące przepisów kulinarnych, restau‑
racje, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, re‑
stauracje serwujące żywność ekologiczną, rezerwacja miejsc w pen‑
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, serwowanie ekologicznej żywności, serwowanie jedze‑
nia i napojów, stołówki, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnia‑
nie miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie opinii na temat
restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji w za‑
kresie hoteli, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
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żywności i napojów, usługi barowe, usługi barów kawowych, usługi
barów z fajkami wodnymi, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi herbaciarni, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli,
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakre‑
sie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, wynajem domów letniskowych, wyna‑
jem pawilonów, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajmowanie
kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, wynaj‑
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namio‑
tów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zajazdy dla turystów,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwa‑
terowania w hotelach.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 310999
(220) 2016 10 13
(210) 462610
(151) 2018 06 13
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.; MAZDA MOTOR LOGISTICS
EUROPE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Willebroek, BE.
(540) Slow Road
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażni‑
ki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania opon, błotni‑
ki, błotniki do rowerów, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojaz‑
dów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dopasowane pokrowce na
pojazdy, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, dzwonki
do rowerów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, hamul‑
ce do pojazdów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, kie‑
rownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy
do rowerów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła do pojaz‑
dów lądowych, koła do rowerów, kołpaki, korbowody do pojazdów
lądowych inne niż części silników, korby rowerowe, korki do zbiorni‑
ków paliwa lub gazu w pojazdach, kosze przystosowane do rowerów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do
pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowero‑
we, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski
silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądo‑
wych, motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, napinacze
do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, ob‑
ręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony
pneumatyczne, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojaz‑
dów, opony pełne do kół pojazdów, opony rowerowe, osie pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów,
piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, poduszki powietrzne
‑urządzenia bezpieczeństwa w samochodach, podwozia pojazdów,
podwozia samochodów, pojazdy do poruszania się drogą lądową,
powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy zdal‑
nie sterowane, inne niż zabawki, pokrowce na kierownice pojazdów,
pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, po‑
krycia siodełek do rowerów lub motocykli, pompki do rowerów,
pompy powietrzne‑akcesoria do pojazdów, przekładnie do pojaz‑
dów lądowych, przenośniki naziemne‑transportery, przyczepy do
pojazdów, przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne
mieszkalne, ramy do rowerów, resory, sprężyny amortyzujące samo‑
chodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rowery, samo‑
chody, samochody hybrydowe, samochody kempingowe, samocho‑
dy osobowe, samochody sportowe, samochody terenowe, siedzenia
do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silni‑
ki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojaz‑
dów lądowych, siodełka do motocykli, siodełka rowerowe, skrzynie
biegów do pojazdów lądowych, spojlery do pojazdów, sprzęgła do
pojazdów lądowych, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczę‑
ki hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół po‑
jazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, tapi‑
cerka do pojazdów, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych,
urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia przeciw‑
włamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych,
wentyle do opon pojazdów, wojskowe pojazdy transportowe, wolne
koła do pojazdów lądowych, wózki golfowe‑pojazdy, wycieraczki do
przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń
pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderza‑
ki samochodowe, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kar‑
tonu, aktówki‑artykuły biurowe, albumy do wklejania, arkusze celu‑
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lozy regenerowanej do owijania, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, atlasy, bilety, bloki, broszury, chorągiewki papierowe,
czasopisma‑periodyki, diagramy, drukowane rozkłady, etykiety nie
z materiału tekstylnego, figurki, statuetki z papieru mache, formula‑
rze, blankiety, druki, futerały na mapy, gazety, globusy, gumki do
ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki do notowania, kart‑
ki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej‑artykuły papierni‑
cze, karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty indekso‑
we, karty pocztowe, kasetki na papeterię‑artykuły biurowe, kasetki
na stemple i pieczątki, kieszonkowe notesy, katalogi, kołonotatniki,
komiksy, koperty‑artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu
lub papieru, książki, mapy, mapy drogowe, mapy geograficzne, mapy
podróżne, mapy tras, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki‑materiały piśmienne, notatni‑
ki, notesy, obrazy, okładki na książeczki czekowe, okładki na paszpor‑
ty, okładki, obwoluty‑artykuły papiernicze, ołówki, ołówki węglowe,
opaski papierowe na cygara, oprawy książek, organizery osobiste,
osłony z papieru na doniczki, papier, papier do pisania, papier perga‑
minowy, papier w arkuszach
‑artykuły piśmienne, pędzle, pióra
i długopisy‑artykuły biurowe, plany, podręczniki‑książki, podstawki
do długopisów i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do
stempli, pieczęci, przewodniki, przewodniki drukowane, przybory
szkolne‑artykuły piśmienne, przyrządy do pisania, publikacje druko‑
wane, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki i stojaki do fotogra‑
fii, rysunki, ryciny, segregatory na luźne kartki, skoroszyty do doku‑
mentów, stemple do pieczętowania, szablony‑artykuły piśmienne,
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe na afisze z karto‑
nu lub papieru, temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek‑
tryczne, torby papierowe, torebki do pakowania, koperty i woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, usuwalne znaczki‑stemple,
wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wypełnienie
z papieru lub kartonu, zakładki do książek, zestawy drukarskie
przenośne
‑artykuły biurowe, zeszyty do pisania lub rysowania,
znaczki pocztowe, 35 agencja public relations, agencje reklamowe,
analiza danych biznesowych, analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, analiza w zakresie marketingu, analiza w zakre‑
sie reklamy, analizy badań rynkowych, analizy funkcjonowania firm,
analizy kosztów, analizy odbioru reklamy, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania rynku do celów reklamowych, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie public
relations, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo w dziedzinie pu‑
blic relations, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, do‑
starczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso‑
wych, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, ekonomiczne
prognozy, impresariat w działalności artystycznej, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie losowania
nagród w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing‑doradztwo biznesowe,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja materia‑
łów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marke‑
tingowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audio‑
wizualnych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie
badań opinii publicznej, projektowanie broszur reklamowych, pro‑
jektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja i reklama po‑
dróży, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promocja targów do celów handlowych, promocja towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on‑line, promocyjne usługi handlo‑
we, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic‑
twem strony internetowej, promowanie i reklama działalności go‑
spodarczej, promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie port‑
folio online za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie
projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za
pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży towa‑
rów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowa‑
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nych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży usług na rzecz
osób trzecich poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych progra‑
mów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowa‑
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, przygotowywanie planów marketingowych, przy‑
gotowywanie reklamy prasowej, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on line za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro‑
niczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za po‑
mocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem me‑
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośred‑
nictwem sieci telefonii komórkowej, reklama za pośrednictwem
telefonu, reklama zewnętrzna, reklamy kinowe, reklamy radiowe, re‑
klamy telewizyjne, rozpowszechnienie reklam, statystyczne zesta‑
wienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie marketin‑
gu, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
promocyjne, usługi public relations, usługi reklamowe, usługi rekla‑
mowe dotyczące miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych,
usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie porów‑
nywania cen, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w za‑
kresie tworzenia marki, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie hotelami, 39 agencje rezerwacji podró‑
ży, agencje usługowe do planowania podróży, autobusowe usługi
transportowe, biura podróży, dystrybucja wody, informacja o trans‑
porcie, informacja turystyczna, oprowadzanie wycieczek, organiza‑
cja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, organiza‑
cja i rezerwowanie wycieczek, organizacja wycieczek turystycznych,
organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organizacja wynajmu pojaz‑
dów, organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, or‑
ganizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie
i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie i rezerwacja wy‑
cieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie wycie‑
czek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze
zwiedzaniem, organizowanie podróży z i do hotelu, organizowanie
wczasów, organizowanie wycieczek, pilotowanie wycieczek, planowa‑
nie podróży, planowanie tras wycieczkowych, pośrednictwo w trans‑
porcie, prowadzenie parkingów, przenoszenie, przewóz bagaży, rejsy
łodziami wycieczkowymi, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, rezerwowanie miejsc na po‑
dróże, transport lądowy, transport pasażerski, transport podróżnych,
transport samochodowy, turystyka kwalifikowana, turystyka
‑zwiedzanie, udostępnianie danych związanych z transportem pasa‑
żerów, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie pojaz‑
dów do wynajmu, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy,
udzielanie informacji turystycznych, usługi informacyjne o atrak‑
cjach turystycznych, usługi informacyjne o miejscach do zwiedzania,
usługi informacyjne o turystyce kwalifikowanej, usługi informacyjne
w odniesieniu do podróży, usługi kierowców, usługi nawigacji trans‑
portowej, usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi propono‑
wania miejsc do zwiedzania, usługi proponowania tras do podróży,
usługi taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi w zakresie podróży, wynajem samochodów, wynajmowanie
koni, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwonów
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nurkowych, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie kombinezonów
do nurkowania, wypożyczanie łodzi motorowych, wypożyczanie ło‑
dzi wiosłowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie rowerów,
wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypoży‑
czanie samochodów, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystycz‑
ne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania
wycieczek, 41 centra rozrywki, degustacje win‑usługi edukacyjne,
degustacje win‑usługi rozrywkowe, dyskoteki, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja, rozrywka
i sport, fotografie, fotoreportaże, imprezy z degustacją win w celach
edukacyjnych, informacja o atrakcjach związanych z lokalną historią
i tradycją, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o moż‑
liwościach spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, jaskinie
udostępniane publicznie, kina, kursy edukacyjne z zakwaterowa‑
niem związane z wędrówkami górskimi, muzea, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, obozy rekreacyjne, ogrody botaniczne, ogrody
udostępniane publicznie, organizacja wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie balów, organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywko‑
wych, organizowanie gier, organizowanie grupowych zajęć rekre‑
acyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole‑
niowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie kon‑
ferencji, wystaw i konkursów, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowa‑
nie obozów sportowych, organizowanie przyjęć‑rozrywka, organizo‑
wanie turniejów, organizowanie widowisk‑impresariat, organizowa‑
nie wykładów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie wyścigów konnych, organizowanie
wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie zawodów‑edukacja lub
rozrywka, organizowanie zawodów sportowych, pisanie tekstów in‑
nych niż reklamowe, pokazy edukacyjne, pozamiejskie ośrodki
rekreacyjno‑sportowe, country cluby, wyposażone w obiekty i sprzęt
sportowy, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie
parków rozrywki, prowadzenie parków wodnych, prowadzenie
warsztatów i szkoleń, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, pu‑
blikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie
książek, publikowanie on‑line książek i czasopism, publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie prze‑
wodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online i nie
do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe progra‑
my rozrywkowe, rozrywka, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostęp‑
nianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie kortów teni‑
sowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, udo‑
stępnianie on‑line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
udostępnianie ośrodków rekreacji, udostępnianie pływalni, udostęp‑
nianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu
i obiektów rozrywkowych, udostępnianie usług i obiektów rekreacyj‑
nych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie infor‑
macji w dziedzinie rekreacji, usługi artystów estradowych, usługi bi‑
blioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi centrów rozrywki
na obozach wakacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi doradz‑
twa w zakresie rozrywki, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
usługi gier, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi informa‑
cyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyjne związa‑
ne z rozrywką, usługi organizowania quizów, usługi parków rekre‑
acyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rekreacyjne, usługi
rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne związane
z pieszymi wędrówkami, usługi rekreacyjne związane z wędrówkami
z plecakiem, usługi reporterskie, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych‑rozrywka, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty
w celach kulturalnych, wesołe miasteczka, wynajmowanie kortów
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tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypożyczanie książek, wypożyczanie sprzętu do nurko‑
wania, wypożyczanie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i kultu‑
ralne, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zoo, 43 bary przekąskowe,
bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi‑snack‑bary, dokonywanie re‑
zerwacji restauracji i posiłków, domy turystyczne, doradztwo kulinar‑
ne, dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za
pośrednictwem furgonetek, gospodarstwa agroturystyczne, herba‑
ciarnie, hotele dla zwierząt, hotele, hostele i pensjonaty, zakwatero‑
wanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, infor‑
macja na temat hoteli, kafeterie
‑bufety, kawiarnie, koktajl bary,
lodziarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, ocena zakwaterowania wakacyjnego, or‑
ganizowanie obozów wakacyjnych‑zakwaterowanie, organizowanie
zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organi‑
zowanie zakwaterowania wakacyjnego, pensjonaty, pensjonaty dla
zwierząt, pizzerie, porady dotyczące przepisów kulinarnych, restau‑
racje, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, re‑
stauracje serwujące żywność ekologiczną, rezerwacja miejsc w pen‑
sjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie ekologicz‑
nej żywności, stołówki, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, udostępnianie opinii na temat re‑
stauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji w za‑
kresie hoteli, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem
żywności i napojów, usługi barowe, usługi barów kawowych, usługi
barów z fajkami wodnymi, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi herbaciarni, usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli,
usługi hotelowe, usługi kateringowe, usługi kawiarni, usługi w zakre‑
sie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, wynajem domów letniskowych, wyna‑
jem pawilonów, wynajem zakwaterowania na urlop, wynajmowanie
kwater, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie sal na zebrania, wynaj‑
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie namio‑
tów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zajazdy dla turystów,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwa‑
terowania w hotelach.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 311000
(220) 2016 12 07
(210) 464841
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) SŁODCZYK RAFAŁ, Wymysłów, PL.
(540) Rafs
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista, opa‑
kowania z papieru, opakowania z tektury i tektury falistej, tuleje
papierowe, pudełka z tektury i tektury falistej, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 20 opakowania i pojemniki: do pakowania
z tworzyw sztucznych, drewniane, niemetalowe, palety drewniane
transportowe i załadowcze, opakowania w postaci skrzyń drewnia‑
nych, 35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy pomocy
wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w spra‑
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania per‑
sonalnego, usługi dotyczące public relations doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przeprowadza‑
nie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji
handlowej, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, doradztwo w sprawach zarządzania per‑
sonelem firmy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, reklamy
korespondencyjne, badania rynku, wycena działalności handlowej,
pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
i przemysłowymi, 41 organizowanie i prowadzenie o charakterze
szkoleniowym i edukacyjnym: konferencji, targów, wystaw, kongre‑
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne, po‑

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

kazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac inżynierskich
‑projektowanie konstruktorskie w zakresie opakowań, standów,
displayów, ekspertyzy inżynierskie, doradztwo techniczne.

(111) 311001
(220) 2016 12 07
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) SŁODCZYK RAFAŁ, Wymysłów, PL.
(540) RAFS
(540)

(210) 464842

Kolor znaku: zielony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 19.03.03, 19.03.09, 26.15.09, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista, opa‑
kowania z papieru, opakowania z tektury i tektury falistej, tuleje
papierowe, pudełka z tektury i tektury falistej, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 20 opakowania i pojemniki: do pakowania
z tworzyw sztucznych, drewniane, niemetalowe, palety drewniane
transportowe i załadowcze, opakowania w postaci skrzyń drewnia‑
nych, 35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy pomocy
wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w spra‑
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania per‑
sonalnego, usługi dotyczące public relations doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przeprowadza‑
nie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji
handlowej, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, doradztwo w sprawach zarządzania per‑
sonelem firmy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze‑
mysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, reklamy
korespondencyjne, badania rynku, wycena działalności handlowej,
pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
i przemysłowymi, 41 organizowanie i prowadzenie o charakterze
szkoleniowym i edukcayjnym: konferencji, targów, wystaw, kongre‑
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne, po‑
kazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac inżynierskich
‑projektowanie konstruktorskie w zakresie opakowań, standów,

displayów, ekspertyzy inżynierskie, doradztwo techniczne.
(111) 311002
(220) 2017 03 30
(210) 469747
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) (lubię to polecam)
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 27.05.01, 24.17.09, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski optycz‑
ne, programy komputerowe systemu operacyjnego, programy
komputerowe, optyczne nośniki informacji, magnetyczne nośniki
informacji, 35 dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zakresie zarządzania oraz w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości i rachunkowo‑
ści, promocja kart kredytowych poprzez prowadzenie programu
zachęcania konsumentów, wycena działalności gospodarczej, orga‑
nizowanie aukcji, 36 usługi finansowe i bankowe, usługi maklerskie,
obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami i papierami wartościowymi, usługi ubezpieczeniowe,
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pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń inwestowanie na rynku
kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieru‑
chomości, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie
rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach,
obrót i wymiana waluty, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego,
udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach oraz wykonywanie ope‑
racji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawanie
i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finan‑
sowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza
finansowa i doradztwo, wycena aktywów ruchomych i nieruchomo‑
ści, usługi finansowe i pośrednictwo związane z zastawami, pożyczki
pod zastaw, kredyty pod zastaw, linie kredytowe pod zastaw, zarzą‑
dzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami,
usługi zarządzania ryzykiem tj.: zarządzanie ryzykiem finansowym,
gospodarczym, walutowym, kredytowym, doradztwo inwestycyjne,
tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi uzy‑
skiwania środków z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom
trzecim‑faktoring, usługi leasingowe, usługi gwarantowania emi‑
sji papierów wartościowych, wykonywanie czynności związanych
z emisją i obrotem papierami wartościowymi, wynajem nierucho‑
mości i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, 41 publikacje
multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
42 wykonywanie ekspertyz prawnych, programowanie kompute‑
rów, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie informatyki, 45 doradztwo prawne.

(111) 311003
(220) 2017 04 09
(210) 470204
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE.
(540) Vendo
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania centra‑
mi handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej centrów handlo‑
wych, usługi centrów handlowych, w zakresie usług handlu detaliczne‑
go w obszarach: żywności i używek, odzieży i artykułów przemysłowych,
zwłaszcza wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, nauko‑
wych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, żywic synte‑
tycznych w stanie surowym, tworzyw sztucznych w stanie surowym,
nawozów, środków do gaszenia ognia, środków do utwardzania i luto‑
wania metali, wyrobów chemicznych do utrzymywania świeżości i kon‑
serwowania artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do
celów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, środków antykorozyj‑
nych, środków do konserwowania drewna, środków barwiących, bejc,
żywic naturalnych w stanie surowym, folii metalowych i metali w for‑
mie sproszkowanej dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środ‑
ków piorących i wybielających, środków do czyszczenia, polerowania,
usuwania tłuszczów i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olej‑
ków eterycznych, środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do ukła‑
dania włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów prze‑
mysłowych, smarów, środków pochłaniających, nawilżających
i wiążących kurz, paliw (łącznie z paliwami silnikowymi), materiałów
oświetleniowych, świec i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceu‑
tycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycz‑
nych, substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub weterynaryj‑
nego, 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 nieszlachet‑
nych i ich stopów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przeno‑
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, kabli i dru‑
tów 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 wyjąt‑
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych narzędzi
rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń sterowanych ręcz‑
nie, wyrobów nożowniczych, noży, widelców i łyżek, broni siecznej
i broni białej, przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów nauko‑
wych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficz‑
nych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontro‑
lnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma‑
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagry‑
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wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych
nośników danych, płyt do nagrywania, płyt CD i DVD i innych cyfro‑
wych nośników danych, automatów sprzedających i mechanizmów do
urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 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, wytwa‑
rzania 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 szlachet‑
nych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wyro‑
bów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych i półszla‑
chetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych,
instrumentów muzycznych, papieru, kartonu i towarów z nich wykona‑
nych, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów pi‑
śmienniczych, 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 pa‑
kowania z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc drukar‑
skich, kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wy‑
tworzonych, wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów),
materiałów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, przewo‑
dów 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 wyro‑
bów 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, wikli‑
ny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy per‑
łowej, sepiolitu i ich zamienników lub z tworzyw sztucznych, przybo‑
rów 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 szkla‑
nej, nieprzetworzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wyjąt‑
kiem szkła stosowanego w budownictwie, wyrobów szklanych, porce‑
lanowych i ceramicznych, lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów,
żagli, worków, materiałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku
i tworzyw sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennic‑
twa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych,
ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzi‑
ków, haftek i oczek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, wy‑
cieraczek, mat, linoleum i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z mate‑
riałów tekstylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, eks‑
traktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowa‑
nych 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 pro‑
duktów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
lodów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia,
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, produktów rol‑
nych, 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 bezalkoho‑
lowych, 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 Inter‑
netu, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie
opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie sta‑
nowisk handlowych, wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni
reklamowych i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi
wsparcia sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zagospo‑
darowania budynków przeznaczonych na cele komercyjne, w tym cen‑
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trów handlowych i biurowych, 36 usługi związane z majątkiem nieru‑
chomym, usługi w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie budynkami, usługi w za‑
kresie pośrednictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do
nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co
‑workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, sklepów z arty‑
kułami spożywczymi, hurtowni, sklepów z artykułami budowlanymi,
domów towarowych, sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami
żelaznymi, sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna‑
czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongresowych i wysta‑
wienniczych, jak również do przynależnych do nich pomieszczeń, usłu‑
gi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości,
w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakre‑
sie obrotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie pobiera‑
nia czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie gruntami, organizacja fi‑
nansowania pod projekty budowlane, usługi w zakresie zawierania
umów najmu i dzierżawy, u zarządzanie budynkami mieszkalnymi, po‑
średnictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi.

(111) 311004
(220) 2017 04 09
(210) 470206
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) Trei Real Estate GmbH, Mülheim an der Ruhr, DE.
(540) Vendo Park
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania centra‑
mi handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej centrów handlo‑
wych, usługi centrów handlowych, w zakresie usług handlu detaliczne‑
go w obszarach: żywności i używek, odzieży i artykułów przemysłowych,
zwłaszcza wyrobów chemicznych do celów gospodarczych, nauko‑
wych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i leśnych, żywic synte‑
tycznych w stanie surowym, tworzyw sztucznych w stanie surowym,
nawozów, środków do gaszenia ognia, środków do utwardzania i luto‑
wania metali, wyrobów chemicznych do utrzymywania świeżości i kon‑
serwowania artykułów spożywczych, środków garbarskich, klejów do
celów przemysłowych, farb, pokostów, lakierów, środków antykorozyj‑
nych, środków do konserwowania drewna, środków barwiących, bejc,
żywic naturalnych w stanie surowym, folii metalowych i metali w for‑
mie sproszkowanej dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środ‑
ków piorących i wybielających, środków do czyszczenia, polerowania,
usuwania tłuszczów i ścierania, mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olej‑
ków eterycznych, środków do pielęgnacji ciała i urody, płynów do ukła‑
dania włosów, środków do czyszczenia zębów, olejów i tłuszczów prze‑
mysłowych, smarów, środków pochłaniających, nawilżających
i wiążących kurz, paliw (łącznie z paliwami silnikowymi), materiałów
oświetleniowych, świec i i knotów do oświetlenia, wyrobów farmaceu‑
tycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów medycz‑
nych, substancji dietetycznych do użytku leczniczego lub weterynaryj‑
nego, 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 nieszlachet‑
nych i ich stopów, materiałów budowlanych z metalu, budowli przeno‑
śnych z metalu, materiałów metalowych do budowy szyn, kabli i dru‑
tów 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 wyjąt‑
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanicznych narzędzi
rolniczych, inkubatorów do jaj, narzędzi i urządzeń sterowanych ręcz‑
nie, wyrobów nożowniczych, noży, widelców i łyżek, broni siecznej
i broni białej, przyrządów do golenia, urządzeń i przyrządów nauko‑
wych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficz‑
nych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontro‑
lnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń
i przyrządów do przewodzenia, przełączania, przekształcania, groma‑
dzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagry‑
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych
nośników danych, płyt do nagrywania, płyt CD i DVD i innych cyfro‑
wych nośników danych, automatów sprzedających i mechanizmów do
urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 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
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stosowanych w chirurgii, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwa‑
rzania 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 szlachet‑
nych i ich stopów oraz wykonanych z nich lub pokrytych nimi wyro‑
bów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, kamieni szlachetnych i półszla‑
chetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych,
instrumentów muzycznych, papieru, kartonu i towarów z nich wykona‑
nych, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, artykułów pi‑
śmienniczych, 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 pa‑
kowania z tworzyw sztucznych, czcionek drukarskich, matryc drukar‑
skich, kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wy‑
tworzonych, wyrobów z tworzyw sztucznych (półfabrykatów),
materiałów wypełniających, uszczelniających i izolacyjnych, przewo‑
dów 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 wyro‑
bów 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, wikli‑
ny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy per‑
łowej, sepiolitu i ich zamienników lub z tworzyw sztucznych, przybo‑
rów 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 szkla‑
nej, nieprzetworzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wyjąt‑
kiem szkła stosowanego w budownictwie, wyrobów szklanych, porce‑
lanowych i ceramicznych, lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów,
żagli, worków, materiałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku
i tworzyw sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennic‑
twa, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych,
ubrań, obuwia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzi‑
ków, haftek i oczek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, wy‑
cieraczek, mat, linoleum i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z mate‑
riałów tekstylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych
i sportowych, ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, eks‑
traktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowa‑
nych 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 pro‑
duktów zbożowych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
lodów spożywczych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia,
soli, musztardy, octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, produktów rol‑
nych, 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 bezalkoho‑
lowych, 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 Inter‑
netu, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalno‑
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zapewniania platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie
opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie sta‑
nowisk handlowych, wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni
reklamowych i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi
wsparcia sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zagospo‑
darowania budynków przeznaczonych na cele komercyjne, w tym cen‑
trów handlowych i biurowych, 36 usługi związane z majątkiem nieru‑
chomym, usługi w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie budynkami, usługi w za‑
kresie pośrednictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do
nieruchomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co
‑workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, sklepów z arty‑
kułami spożywczymi, hurtowni, sklepów z artykułami budowlanymi,
domów towarowych, sklepów z artykułami ogrodniczymi i wyrobami
żelaznymi, sklepów z artykułami sportowymi, pomieszczeń przezna‑
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czonych pod działalność gospodarczą, centrów kongresowych i wysta‑
wienniczych, jak również do przynależnych do nich pomieszczeń, usłu‑
gi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości,
w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w zakre‑
sie obrotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie pobiera‑
nia czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie gruntami, organizacja fi‑
nansowania pod projekty budowlane, usługi w zakresie zawierania
umów najmu i dzierżawy, u zarządzanie budynkami mieszkalnymi, po‑
średnictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi.

(111) 311005
(220) 2017 04 21
(210) 470745
(151) 2018 06 13
(441) 2017 06 26
(732) AKADEMIA PSYCHOMOTORYKI DR ANDRZEJ MAJEWSKI,
Rednitzhembach, DE.
(540) Psycho Motoryka Empowermentu
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi kształcenia w zakresie terapii psychomotorycz‑
nych, 44 usługi w zakresie terapii psychomotorycznych.
(111) 311006
(220) 2017 05 19
(210) 471892
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) SOBIERAJ JAROSŁAW, Cieszyn, PL.
(540) BONOLOCO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wymienio‑
nych towarów: kompost, nawozy, farby, pokosty, lakiery, środki za‑
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, drobne wyroby me‑
talowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożow‑
nicze, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty, płyty
kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, goto‑
wania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, fotografie, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, meble, lu‑
stra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania
lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone, kość, róg,
fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, przybory
oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, sprzęt do go‑
towania i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyro‑
by szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i imitacje tekstyliów,
bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, li‑
noleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstyl‑
ne), ozdoby choinkowe.
(111) 311007
(220) 2017 07 14
(210) 474121
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 27
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, Lublin, PL.; REGIONALNY
ZWIĄZEK HODOWCÓW OWIEC I KÓZ, Lublin, PL.
(540) JAGNIĘCINA z Lubelszczyzny
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 03.04.11, 03.04.12, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.11, 27.05.01,
27.05.10, 27.05.17, 26.11.02
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(510), (511) 16 broszury, poradniki [podręczniki], biuletyny informa‑
cyjne, książki, książki edukacyjne, 29 jagnięcina, przetworzona, pro‑
dukty z jagnięciny, mięso i wędliny.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 311008
(220) 2017 08 28
(210) 474221
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 18
(732) STYRCZULA WOJCIECH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
I INWESTYCYJNYCH PROJ‑INWEST, Kościelisko, PL.
(540) Eco Tatry Hotel holiday & spa
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 01.01.04, 05.05.20
(510), (511) 43 usługa hotelowa (tymczasowe zakwaterowanie).
(111) 311009
(220) 2017 08 25
(210) 475811
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 11.03.20, 26.11.03, 29.01.14, 01.15.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne za‑
warte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały zawarte do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni‑
czych, preparaty wspomagajace leczenie, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady do leczenia obrażeń.
(111) 311010
(220) 2017 09 18
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) CHUDY PAWEŁ, Krobia, PL.
(540) AGRO INSTAL
(540)

(210) 476582

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do użytku
w hodowli zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnic‑
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twie, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w hodowli zwierząt,
maszyny do oporządzania zwierząt, do ścinania sierści u zwierząt,
mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, zmechanizowane podaj‑
niki do karmienia zwierząt, elektroniczne pojemniki do karmienia
zwierząt, zmechanizowane urządzenia do pojenia żywego inwen‑
tarza, automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza,
maszyny do cięcia paszy, mieszarki do paszy, prasy do paszy, roz‑
drabniarki do pasz, instalacje udojowe, dojarki do automatycznego
dojenia, dojarki mechaniczne, roboty udojowe, dojarnie, urządzenia
hal udojowych, schładzalniki do mleka, urządzenia do zarządzania
stadem, urządzenia do monitoringu zdrowia i rozrodu dla krów,
owiec, kóz, maszyny do zagospodarowania odchodów zwierzęcych,
35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej: maszyn do użytku
w rolnictwie, maszyn do użytku w hodowli zwierząt, hal udojowych,
wyposażenia obiektów inwentarskich, maszyn do zagospodarowa‑
nia odchodów zwierzęcych, urządzeń do monitoringu zdrowia i roz‑
rodu dla krów, owiec, kóz, urządzeń do zarządzania stadem, 37 insta‑
lacja, naprawa i konserwacja wyposażenia obiektów inwentarskich,
naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, naprawa i konserwacja
maszyn do użytku w hodowli zwierząt, instalacja i konserwacja sys‑
temów udojowych, systemów zarządzania stadem, monitoringu
zdrowia i rozrodu dla krów, owiec, kóz.

(111) 311011
(220) 2017 09 23
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) CZARNUSZEWICZ MARTA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 476816

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszla‑
chetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria i wyroby ju‑
bilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki, zegarki, kolczyki,
odznaki z metali szlachetnych, pierścionki, naszyjniki, szpilki ozdob‑
ne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane,
bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże
i odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty,
etui na klucze, parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosme‑
tyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakry‑
cia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski,
spódnice.
(111) 311012
(220) 2017 10 10
(210) 477471
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SOLIDGO
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobra‑
nia, aplikacje do pobrania na smartfony, pobieralne aplikacje na te‑
lefony komórkowe do zarządzania danymi, kamery video, mobilne
aplikacje do zdalnego sterowania systemem alarmowym, urządzenia
systemu GPRS, urządzenia systemu GPS, urządzenia do przetwarza‑
nia danych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za po‑
mocą komputerów, poczta elektroniczna, 45 usługi ochroniarskie,
monitoring obiektu poruszającego się, monitoring systemów bez‑
pieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 311013
(220) 2017 10 10
(210) 477490
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MYSOLID
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do pobra‑
nia, aplikacje do pobrania na smartfony, pobieralne aplikacje na te‑
lefony komórkowe do zarządzania danymi, kamery video, mobilne
aplikacje do zdalnego sterowania systemem alarmowym, urządzenia
systemu PUSH, urządzenia systemu GPRS, urządzenia systemu GPS,

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

urządzenia do przetwarzania danych, 38 przesyłanie informacji tek‑
stowej i obrazowej za pomocą komputerów, poczta elektroniczna,
45 usługi ochroniarskie, monitoring obiektu poruszającego się, mo‑
nitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.

(111) 311014
(220) 2017 10 18
(210) 477859
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) NOWAK ALEKSANDER SMAKI INDII, Wrocław, PL.
(540) Smaki Indii RESTAURACJA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 03.02.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy mięsne, z drobiu i ryb, produkty na bazie jaj,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, warzywa przetworzone, zupy, produkty mleczne,
wędliny, zioła, owoce morza, mięso, ryby, drób, gotowe dania z mię‑
sa, dania gotowe i wytrawne przekąski, nabiał i substytuty nabiału,
orzechy preparowane, owoce przetworzone, 30 chleb naan, chleb,
bułki, mąka i produkty zbożowe, sosy, sosy curry, sosy do sałatek,
przyprawy, mieszanki przypraw, lody, budynie, majonezy, wyroby
cukiernicze, desery owocowe, desery lodowe, ryż, kasza, samosy,
kawa, herbata, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, restau‑
racje oferujące dania na wynos, usługi cateringu, Obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi gastronomiczne, puby, bary, kawiarnie, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 311015
(220) 2017 10 18
(210) 477870
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB.
(540) ATROLAK
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, środki prze‑
ciwpsychotyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia schizofre‑
nii, preparaty farmaceutyczne do leczenia choroby dwubiegunowej.
(111) 311016
(220) 2017 10 19
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) UPSA SAS, Rueil‑Malmaison, FR.
(540) FERVEX ExtraTabs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 477904

(111) 311017
(220) 2017 10 23
(210) 478061
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) KIJAS BOGUSŁAWA, KIJAS ANDRZEJ LOPING SPÓŁKA
CYWILNA, Gliwice, PL.
(540) loping
(510), (511) 40 aplikacja motywów na tkaniny, druk sitowy, druk
typograficzny, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe,
drukowanie na zamówienie nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich w celach promocyjnych i reklamowych, drukowanie na weł‑
nie, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe,
drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, dru‑
kowanie reklam, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób
trzecich, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie zdjęć, gra‑
werowanie, haftowanie, laminowanie, malowanie sitodrukiem, na‑
druk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk wzorów na płytki
dywanowe, nadruk wzorów na pokryciach ściennych, nadruk wzo‑
rów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem,
nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież, na‑
kładanie aplikacji na tkaniny, nakładanie wykończeń na tkaniny, sito‑
druk, składanie tekstu, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach,
usługi druku offsetowego, usługi haftowania koszulek z krótkim rę‑
kawem, usługi składania druku.
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(111) 311018
(220) 2017 10 23
(210) 478118
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) SZYMAŃSKA EDYTA E! SZYMAŃSKA EDYTA PRACOWNIA
AUTORSKA, Lublin, PL.
(540) e! SZYMANSKA
(540)

(531) 26.04.18, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 44 dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie],
doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednic‑
twem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, fryzjerskie
(salony-), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kuracje do włosów, mycie włosów szamponem, odbudowa
włosów, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, stylizacja, ukła‑
danie włosów, ścinanie włosów, świadczenie usług przez salony pięk‑
ności, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dzie‑
dzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami
salonów piękności, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, usługi kształto‑
wania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze
związane z odrastaniem włosów, usługi nitkowania brwi, usługi ob‑
cinania włosów, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie
rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs,
usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi salo‑
nów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi sa‑
lonów fryzjerskich dla służb wojskowych, usługi salonów fryzjersko
‑kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi trwałej
ondulacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w za‑
kresie usuwania włosów, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użyt‑
ku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, zabiegi
depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
(111) 311019
(220) 2017 10 23
(210) 478124
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) AloeNasin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty witaminowe,
eliksiry [preparaty farmaceutyczne], leki dla ludzi, preparaty wita‑
minowe, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
wzmacniające, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farma‑
ceutycznych, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycz‑
nych, preparaty farmaceutyczne, preparaty do irygacji do celów me‑
dycznych.
(111) 311020
(220) 2017 10 26
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) KRĄG ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska, PL.
(540) KRĄG zdrowia łączy nas leczenie
(540)

(210) 478229

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, hospicja, implanta‑
cja włosów, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrod‑
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ki zdrowia, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepeł‑
nosprawnych, porady w zakresie farmakologii, sanatoria, szpitale,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi farmaceu‑
tyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alter‑
natywnej, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi położni‑
cze, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.

(111) 311021
(220) 2017 10 27
(210) 478302
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) MESEK MAŁGORZATA, OLSZÓWKA JADWIGA NEKMA
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.02.16, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 9 aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumu‑
latory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, amperomierze, anali‑
zatory powietrza, anody, anteny, antykatody, alarmy antywłamanio‑
we, aparaty fotograficzne, areometry solankowe, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty do gier na
żetony lub monety, automaty muzyczne uruchamiane monetą, auto‑
matyczne sekretarki, balony meteorologiczne, barometry, baterie
anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania,
baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie
wysokonapięciowe, betatrony, bijaki strażackie, automaty biletowe,
boje sygnalizacyjne, bramki parkingowe uruchamiane monetą lub
żetonem, busole, celki akumulatorowe, celownicze lunety do broni
palnej, celowniki aparatów fotograficznych, celowniki czasowe, cew‑
ki dławikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki
indukcyjne, chromatografy do celów laboratoryjnych, ciemnie foto‑
graficzne, ciężarki do obciążania sond ręcznych, ciśnieniomierze,
procesory centralne, cyklotrony, częstotliwościomierze, czytniki,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopi‑
sy, dalmierze, dane na nośnikach optycznych, densymetry, densyto‑
metry, dozowniki biletowe automatyczne, drukarki komputerowe,
dyktafony, dynamometry, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kom‑
paktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybuto‑
ry automatyczne, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wy‑
lotowe do węży pożarniczych, dzwonki alarmowe elektryczne,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwignie wag przesuwnikowych, agrome‑
try, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiolo‑
giczne do celów przemysłowych, elektrody do spawania, elektrolize‑
ry, etui na okulary, etykietki na towarach elektroniczne, falomierze,
filmy naświetlone, filmy animowane, filtry do masek do oddychania,
filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotome‑
try, fotoogniwa, furtki obrotowe automatyczne, futerały na przyrzą‑
dy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry, gę‑
stościomierze, głośniki, gramofony. gwizdki alarmowe ostrzegawcze,
gwizdki do przywoływania psów, hełmy żołnierskie, hologramy, Igły
gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elek‑
tryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, interfejsy, iskrochrony, kable elektryczne, kable
koncentryczne, kable optyczne, kable rozruchowe do silników, kalku‑
latory, kalkulatory kieszonkowe, kamery filmowe, kamery wideo ze‑
spolone z magnetofonem, kamery wizyjne, kamizelki kuloodporne,
kamizelki ratunkowe, karty magnetyczne kodowane, karty inteli‑
gentne, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy
rejestrujące, klisze rentgenowskie naświetlone, koce strażackie, ko‑
dery magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombine‑
zony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory de‑
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kompresyjne, komparatory, kompasy, kompasy okrętowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kon‑
densatory optyczne, krokomierze, kuwety fotograficzne, kwasomie‑
rze, katody, kątomierze, laktodensymetry, laktometry, lampy
ciemniowe, lampy elektronowe próżniowe, lampy optyczne, lampy
elektronowe z termokatodą, wyładowcze lampy rurowe elektryczne
inne niż do oświetlania, lampy wzmacniające, lampy z termokatoda‑
mi, laptopy, lasery nie do celów medycznych, latarnie optyczne, lep‑
kościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczydła, linijki pomia‑
rowe, liny sondujące, logi, lornetki, lunety, lupy, lusterka optyczne,
lustra do kontroli pracy, łańcuchy miernicze, łyżki do dozowania,
magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, manekiny
reanimacyjne, manometry, maski do nurkowania, maski ochronne,
maszty radiotelegraficzne, maszyny do dyktowania, maszyny faksy‑
milowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny sprzedające
automatyczne, maszyny sumujące, meble laboratoryjne, membrany
do aparatury naukowej, megafony, miarki, miarki ciesielskie, miary,
mikrofony, mikrometry, mikrometry warsztatowe, mikroprocesory,
membrany, mikroskopy, mikrotomy, modemy, monitory, monitory
obrazowe, motopompy strażackie, myszy, nadajniki, napędy dysko‑
we, komputery pokładowe, światłomierze, neony reklamowe, przy‑
rządy pomiarowe, niwelatory, noniusze, notesy elektroniczne, obiek‑
tywy, soczewki, obrotomierze, obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane, ob‑
wody scalone, ochraniacze zębów, osłony zabezpieczające przed
iskrami, ochraniacze przed udarem napięciowym, ociekacze do su‑
szenia prac fotograficznych, odbiorniki radiowe, odgromniki, odtwa‑
rzacze kaset, odważniki, odzież chroniąca przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami i napromieniowaniem, ogniwa elek‑
tryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ogrodzenia
naelektryzowane, oktanty, okulary, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne,
oprawki do okularów, oscylografy, osłony końcówek elektrycznych,
osłony przeciwodblaskowe, ozonizatory, pamięci komputerowe, par‑
kometry, pasy ratunkowe, edometry, peryskopy, piece do doświad‑
czeń laboratoryjnych, pierścienie kalibrujące, piorunochrony, pióra
świetlne elektroniczne, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, pla‑
nimetry, plotery, płytki krzemowe półprzewodnikowe, płyty fono‑
graficzne, mierniki kątów, podkładki pod myszy, podpórki pod nad‑
garstki do użytku z komputerem, polarymetry, powłoki i osłony kabli
elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
poziomnice, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, pro‑
bówki, procesory tekstu, programy komputerowe, prostowniki prą‑
du, próżniomierze, pryzmaty, przekaźniki elektryczne, przekaźniki
sygnałów elektronicznych, przełączniki, przełączniki czasowe, prze‑
mienniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewodniki elek‑
tryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przewody
magnetyczne, przewody zbiorcze prądu elektrycznego, przezrocza,
przyciski do dzwonków, publikacje elektroniczne, przemienniki, in‑
wertory, pulpity rozdzielcze, puszki przełącznikowe, puszki rozgałęź‑
ne, radary, radia, radia samochodowe, radio pagery, reduktory, re‑
fraktometry, refraktory, regulatory (ściemniacze) światła, regulatory
napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, re‑
ostaty, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza,
retorty, rękawice do ochrony przed wypadkami, rozgałęźniki, rurki
kapilarne, rury akustyczne, rzutniki do slajdów, sekstanse, sferome‑
try, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające
przed wypadkami, skanery, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do
przyłączy, słuchawki, słuchawki telefoniczne, spektrografy, spektro‑
skopy, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, sterowni‑
ki, sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z meta‑
li szlachetnych, sygnalizatory, syreny, syreny elektryczne, szafy
rozdzielcze, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szybkościomierze, ta‑
blice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze,
tablice sterownicze, taksometry, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy
filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telekopiarki, teleskopy, telewizory, teodolity, termometry
nie do celów medycznych, termostaty, transformatory elektryczne,
translatory elektroniczne kieszonkowe, tranzystory, tryskacze prze‑
ciwpożarowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki i zwo‑
ry magnetyczne, wagi, wariometry, wiatromierze, wideofony, wilgot‑
nościomierze, wizjery do drzwi, wskazówki emitujące światło,
wskaźniki stosowane w elektryczności, wskaźniki temperatury,
wtyczki, gniazdka i inne kontakty, wykrywacze dymu, wyłączniki
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elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane,
wysokościomierze, wzmacniacze, zaciski, zaciski przewodów, zamki
elektryczne, zawory elektromagnetyczne, zawory wzmacniające, złą‑
cza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, 35 agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje re‑
klamowe, analizy kosztów, aukcje publiczne, badania opinii publicz‑
nej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w spra‑
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania personalnego, dystrybucja informacja o działalności gospo‑
darczej, materiałów reklamowych, ekspertyzy w działalności gospo‑
darczej, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami,
obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię‑
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadze‑
niu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, po‑
średnictwo pracy, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, re‑
klamy telewizyjne, rozpowszechnianie wycena działalności handlo‑
wej, ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach kompute‑
rowych, transkrypcja, transkrypcja przekazu, uaktualnianie
materiałów reklamowych, weryfikacja rachunków, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materia‑
łów reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowe‑
go, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 38 agencje informacyjne, agencje praso‑
we, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunika‑
cji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale
komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność te‑
legraficzna, nadawanie telegramów, ogłoszenia elektroniczne, pocz‑
ta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie
informacji, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzie‑
lanie dostępu do światowej sieci komputerowej, radiofonia, telefonia
komórkowa, telewizja kablowa, transmisja programów telewizyj‑
nych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypoży‑
czanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych,usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej].

(111) 311022
(220) 2017 10 30
(210) 478420
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PREMIUM EXPORT LAGER 1845 OKOCIM O.K.BEER BREWED &
BOTTLED IN POLAND OKOCIM BREWERY RECIPE
(540)
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(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.

(111) 311024
(220) 2017 11 07
(151) 2018 06 19
(441) 2018 01 29
(732) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew, PL.
(540) Syndia
(540)

(210) 478687

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kanapki, słodycze, produkty zbożowe paluszki, chip‑
sy, 32 napoje bezalkoholowe, soki, woda pitna, 35 sprzedaż detalicz‑
na w zakresie artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych
i napojów bezalkoholowych, sprzedaż w z wykorzystaniem automa‑
tów do sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych, wyrobów gar‑
mażeryjnych i napojów bezalkoholowych., 43 usługi gastronomicz‑
ne.
(111) 311025
(220) 2017 11 13
(210) 478890
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(540) BIOPEP‑UWM
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
udostępnianie komputerowej bazy danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 311026
(220) 2017 11 16
(210) 479047
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) GLO
(510), (511) 35 usługi w zakresie sklepów detalicznych związane ze
sprzedażą e‑papierosów, papierosów elektronicznych, osobistych
waporyzatorów i stosowanych z nimi środków aromatyzujących oraz
płynnych roztworów, urządzeń i ich części do podgrzewania tytoniu
i/lub substytutów tytoniu w celu wdychania, produktów tytonio‑
wych przeznaczonych do ogrzewania, tytoniu, wyrobów tytonio‑
wych, wyrobów dla palaczy, zapałek.
(111) 311027
(220) 2017 11 16
(210) 479056
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 12
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LOT KOLEKCJONER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, zielony, złoty, szary
(531) 02.03.04, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.17,
26.01.18, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne.
(111) 311023
(220) 2017 10 30
(210) 478446
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus expert aparatura medyczna

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07
(510), (511) 35 obsługa systemów premiowych do korzystania z lotów,
hoteli, wynajmu samochodów i kart kredytowych, obsługa programów
lojalnościowych, programy motywacyjne, obsługa programów Frequ‑
ent Flyer [dla osób odbywających częste podróże lotnicze], administro‑
wanie programów dla stałych klientów często odbywających podróże
lotnicze, administrowanie programami lojalności konsumenta, admini‑
strowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachę‑
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ty, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
udostępnianie nagród dla stałych klientów często odbywających po‑
dróże lotnicze, promocja usług turystycznych za pomocą motywacyj‑
nych programów z nagrodami dla osób często odbywających podró‑
że, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
zarządzanie programami lojalnościowymi, usługi zarządzania progra‑
mami lojalnościowymi w zakresie transportu, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usług
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalność
klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do ce‑
lów handlowych, promocyjnych, lub reklamowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodar‑
czą, prace biurowe, usługi marketingowe i promocyjne dla osób trze‑
cich, usługi prenumeraty gazet (dla osób trzecich), organizacyjne usługi
konsultingowe i zarządzanie działalnością gospodarczą, profesjonalne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, ekspertyzy w działal‑
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, rozlepianie
plakatów reklamowych, szacunki, wycena działalności handlowej, agen‑
cje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń biurowych, transkryp‑
cja, prowadzenie ksiąg, doradztwo w zakresie zarządzania personalne‑
go, reklamy prasowe, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przemysłowej,
aktualizacja materiałów reklamowych, powielanie dokumentów, bada‑
nia rynkowe, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych,
zbieranie i systematyzacja danych w pliku centralnym, komputerowe
zarządzanie plikami, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
badania opinii publicznej, rekrutacja personelu, prognozy ekonomicz‑
ne, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), publikowanie tekstów re‑
klamowych, służby informacyjne, sporządzanie wyciągów z kont, usługi
sekretarskie, informacje statystyczne, weryfikacja rachunków, zarządza‑
nie premiami promocyjnymi, 41 administrowanie loteriami na rzecz
osób trzecich, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie
gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie gier elektronicznych
i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywko‑
we związane z konkursami.

(111) 311028
(220) 2017 11 17
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) SCHAAP‑POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyno, PL.
(540) KASZËBSKÔ KÙRA
(540)

(210) 479101

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze oraz mieszanki paszowe dla zwierząt.
(111) 311029
(220) 2017 11 17
(210) 479145
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 08
(732) SAŁAJCZYK WOJCIECH INFORMATYKA KONKRETNA
I HOSTING PLUS, Zalesie, PL.
(540) IK
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, przesyła‑
nie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, poczta
elektroniczna, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
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światłowodów, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
połączenie ze światową siecią komputerowa za pośrednictwem te‑
lekomunikacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
przydzielanie dostępu do baz danych, 42 naukowe i techniczne usłu‑
gi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramo‑
wania, wypożyczanie komputerów, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
komputerowe‑aktualizacja, doradztwo w zakresie sprzętu kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen‑
tów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron interne‑
towych dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów
serwerów [sieci komputerowe], oprogramowanie komputerowe
‑instalacja, elektroniczna konwersja danych lub programów, opro‑
gramowanie komputerowe
‑doradztwo, wypożyczanie serwerów
[hosting], usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej.

(111) 311030
(220) 2017 11 21
(210) 479233
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) ŻEGLUGA BYDGOSKA OT Logistics Group
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie: wydobywanie żwiru i piasku, gliny
i kaolinu, pogłębianie i poszerzanie kanałów i rzek, budowa stopni
wodnych, prowadzenie prac pogłębiarskich, 39 usługi w zakresie:
transport wodny śródlądowy towarów, transport wodny śródlądowy
pasażerski, przeładunek towarów w portach śródlądowych i mor‑
skich, transport materiałów budowlanych.
(111) 311031
(220) 2017 11 21
(210) 479249
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) RAJD ŻUBRÓW
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji, czyszczenia samochodów, 14 kół‑
ka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 16 kalendarze, albumy,
plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], fotografie [wydrukowa‑
ne], katalogi, książki, mapy geograficzne, materiały drukowane, nalepki,
naklejki, zeszyty do pisania lub rysowania, magazyny motoryzacyjne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 wynajmowanie przestrzeni re‑
klamowej, 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka‑
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konkursów,
zawodów sportowych, organizacja rajdów samochodowych, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, z uwzględnieniem spor‑
tów motorowych, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigów
samochodowych lub na trasie rajdu samochodowego.
(111) 311032
(220) 2017 11 21
(210) 479261
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MARKETING HUB
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.20, 26.07.25, 26.04.01
(510), (511) 9 program komputerowy.
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(111) 311033
(220) 2017 11 28
(210) 479508
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TeleMedik
(540)

(531) 02.01.23, 24.13.17, 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami internetowymi, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem re‑
klam na stronach internetowych.
(111) 311034
(220) 2017 11 30
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KDM NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 479607

Kolor znaku: czerwony, niebieski, granatowy, biały
(531) 03.07.19, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, administro‑
wanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi
w zakresie nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła‑
sność, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usłu‑
gi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyj‑
nych, budowa nieruchomości [budownictwo].
(111) 311035
(220) 2017 12 01
(210) 479617
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA OXYGEN INFUSION. ODDECH DLA SKÓRY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311036
(220) 2017 12 01
(210) 479619
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA OXYGEN INFUSION. ŻYCIE DLA SKÓRY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
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(111) 311037
(220) 2017 12 01
(210) 479621
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA TLENOWY KREM – ODDECH DLA SKÓRY.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311038
(220) 2017 12 01
(210) 479623
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA TLENOWY KREM – DETOKS I ODMŁODZENIE.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311039
(220) 2017 12 01
(210) 479624
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA TLENOWY KREM – ŻYCIE DLA SKÓRY.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311040
(220) 2017 12 05
(210) 479749
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Born2be‑Wejdź po styl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okry‑
cia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, ża‑
kiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kami‑
zelki do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty,
koszule, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukien‑
ki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury,
kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie,
obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, buty zimowe,
obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie
do wspinaczki, obuwie na polowania, śniegowce, sandały, sandały
drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki fu‑
trzane, berety, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki,
paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzie‑
ży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, marketing internetowy,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów
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w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług.

(111) 311041
(220) 2017 12 05
(210) 479755
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) ZACKIEWICZ MONIKA MONIKA, Garwolin, PL.
(540) sorriso
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, w tym bransoletki, broszki, kolczyki, na‑
szyjniki, pierścionki, zegarki, sztuczna biżuteria, 18 plecaki, torby,
w tym torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby plażowe, torby
szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torby na ubrania,
torebki, walizki, skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów,
aktówki, teczki, kuferki, parasole, portfele, portmonetki, 25 odzież,
w tym płaszcze, kurtki, spodnie, kombinezony, kamizelki, spódnice,
żakiety, marynarki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, pończochy,
rajstopy, skarpetki, suknie, kostiumy, swetry, trykoty, szlafroki, bluz‑
ki, bluzy, body, t‑shirty, odzież z włókien naturalnych i sztucznych,
odzież skórzana, wyroby jeansowe, rękawice, szaliki, paski [odzież],
buty w tym buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, botki,
chustki [apaszki], nakrycia głowy, w tym czapki, kapelusze, 35 usługi
reklamowe, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prowadzenie sklepów i hurtowni z odzieżą,
nakryciami głowy, obuwiem, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detaliczne, sprzedaży artykułów odzieżowych i modowych, prowa‑
dzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą sklepu interne‑
towego.
(111) 311042
(220) 2017 12 07
(210) 479814
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) InfoDług
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.01.23, 26.01.14, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da‑
nych, analiza cen, analizy gospodarcze, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar‑
czej, analizy i raporty statystyczne, badania dla celów działalności
gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania
konsumenckie, badania i analizy rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności go‑
spodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych
online, dostarczanie informacji o kredytach, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne prze‑
twarzanie danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, informacja marketingo‑
wa, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa,
informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, in‑
formacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja
informacji statystycznych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, marketing internetowy, ocena możliwości dla działal‑
ności gospodarczej, opracowywanie informacji gospodarczych,
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, porady, pytania i informacje dotyczące działalności go‑
spodarczej, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, prowadzenie rejestru informacji, przetwarzanie
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodar‑
czej, poszukiwania w zakresie patronatu, raporty i badania rynkowe,
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rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej,
rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane bada‑
nia w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów
gospodarczych, udostępnianie informacji biznesowych dla przed‑
siębiorstw, usługi w zakresie badań ekonomiczno‑finansowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zestawienia statystyczne, 36 dostarczanie informacji finansowych za
pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji o kre‑
dytach, gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
oceny finansowe, przetwarzanie informacji finansowych, sponsoro‑
wanie i patronat finansowy, sporządzanie raportów i analiz finan‑
sowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie informacji finansowych, usługi in‑
formacji finansowej, usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi
w zakresie informacji finansowych związane z osobami fizycznymi,
usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie ściągania dłu‑
gów, analizy finansowe, badanie wypłacalności finansowej, badania
finansowe, biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo w za‑
kresie długów, doradztwo w sprawach finansowych, 41 dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja w dziedzinie przetwa‑
rzania danych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowa‑
nie i prowadzenie wykładów, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, pisanie i pu‑
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie gazet, pe‑
riodyków, katalogów i broszur, szkolenia edukacyjne, szkolenia zwią‑
zane z finansami, udostępnianie publikacji elektronicznych, udziela‑
nie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne w zakresie eduka‑
cji biznesowej.

(111) 311043
(220) 2017 12 07
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) QUICK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) QUICK
(540)

(210) 479821

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.04, 21.03.05, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda: woda stołowa: woda gazowana, woda mine‑
ralna, woda sodowa, woda litowa, soki jabłkowe, koktajle bezal‑
koholowe, lemoniada, kwas chlebowy, piwo, piwo słodowe, piwo
imbirowe, pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów
gazowanych, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na
bazie miodu, mleko migdałowe, napoje gazowane, napoje izoto‑
niczne, napoje na bazie owoców i warzyw, napoje owocowe, soki,
soki owocowe, soki warzywne, sorbety, nektary owocowe, syropy
do napojów, preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji
napojów, napoje mineralne, 33 alkohol ryżowy, eksrakty alkoholo‑
we, esencje alkoholowe, anyżówka, aperitify, arak, brandy, curacao,
destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki, gotowe na‑
poje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszeczniki, jabłeczniki,
cydr, kirsz, koktajle, likiery, likiery miętowe, miody pitne, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane,
napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z al‑
koholem, piquette, rum, sake, alkohole wspomagające trawienie,
whisky, wina, wódki, 35 reklama, handel towarami takimi jak: woda,
woda stołowa, woda gazowana, woda mineralna, woda sodowa,
woda litowa, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
kwas chlebowy, piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, pastylki do
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napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, mleko
migdałowe, napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na ba‑
zie owoców i warzyw, napoje owocowe, soki, soki owocowe, soki
warzywne, sorbety, nektary owocowe, syropy do napojów, prepa‑
raty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje
mineralne, alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholo‑
we, napoje alkoholowe, anyżówka, aperitify, arak, brandy, curacao,
destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki, gotowe na‑
poje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszeczniki, jabłeczniki,
cydry, kirsz, koktajle, likiery, likiery miętowe, miody pitne, napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylowane,
napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z al‑
koholem, piquette, rum, sake, alkohole wspomagające trawienie,
whisky, wina, wódki, papierosy, artykuły spożywcze, usługi agencji
importowo‑eksportowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzenie w zakresie zamówień
handlowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 311044
(220) 2017 12 07
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) X‑International ApS, Frederiksberg, DK.
(540) EPOK
(540)

(210) 479834

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.02.05, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, tabaka z ty‑
toniem lub bez tytoniu, snus (używka do żucia lub ssania) z tytoniem
lub bez tytoniu, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów
medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla pa‑
laczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy kieszonkowe do
skręcania papierosów, podręczne nabijarki do tutek papierosowych,
e‑papierosy, płyny do e‑papierosów, wybory tytoniowe do podgrze‑
wania.
(111) 311045
(220) 2017 12 07
(210) 479835
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) MANDALLIN NAHAJOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, PL.
(540) MANDALLIN
(510), (511) 20 meble, meble do wnętrz, meble wypoczynkowe,
meble do salonu, meble sypialne, meble do siedzenia, meble ku‑
chenne, meble łazienkowe, meble wielofunkcyjne, meble antyczne,
meble drewniane, meble wykonane z substytutów drewna, meble
bambusowe, meble skórzane, meble tapicerowane, meble trzci‑
nowe, meble z listewek, meble wykonane ze szkła lub głównie ze
szkła, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wykonane ze
stali, meble wykonane ze stalowych rurek, meble dla dzieci, meble
dla niemowląt, meble biurowe i ogrodowe, meble do celów kata‑
logowania, meble do celów wystawowych, meble do eksponowa‑
nia towarów, meble do oranżerii, meble do przechowywania, szafy
[meble], kredensy witryny, toaletki, komody, szafki [meble], regały
[meble], gabloty [meble] toaletki [meble], meblościanki, etażerki,
biblioteczki [regały na książki], biurka kufry [szafki], stoliki, stoły
[meble], stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemeta‑
lowych, stojaki na wino [meble], barki [meble], garderoby, skrzynie
[meble], konsole [meble], łóżka, tapczany, sofy, kanapy, otomany,
wersalki, narożniki [meble], fotele, szezlongi, pufy [meble], zesta‑
wy wypoczynkowe, podnóżki, krzesła, taborety, wysokie stołki
[meble], ławy, niemetalowe części mebli, niemetalowe elementy
łączące do mebli, półki [meble], części półek (niemetalowe-), kon‑
strukcje półek, nie z metalu [meble], podpórki do półek (niemeta‑
lowe-), blaty [części mebli], drewniane uchwyty do szuflad, drzwi
do mebli, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, drzwi do szaf,
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drzwi do szafek, elementy meblowe, konstrukcje drewniane łóżka,
wezgłowia, zagłówki [meble], podłokietniki, podłokietniki do me‑
bli, parawany [meble], kosze do przechowywania [meble], wieszaki
do ubrań [meble], podpórki do książek [meble], podpory do roślin,
kwietniki [meble], tablice w postaci mebli, cokoły [meble], kontu‑
ary [meble], obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektrycznej, akcesoria meblowe wyposażenia wnętrz, lustra [me‑
ble], ramy, ramy do obrazów, ramki na zdjęcia, drewniane pudła
i pudełka do przechowywania, dzieła sztuki i wyroby artystyczne
z drewna, cementu gipsowego, wosku, gipsu i pochodnych gipsu,
tworzyw sztucznych, kości, żywicy, bursztynu, ambroidu, ratanu
łupiny orzecha, figurki, statuetki, rzeźby, ozdoby, dekoracje i mo‑
dele dekoracyjne wykonane z drewna, cementu gipsowego, gipsu
i pochodnych gipsu, wosku, tworzyw sztucznych, żywicy, bursz‑
tynu, ambroidu, kości, ratanu, łupiny orzecha, dekoracje wiszące
[ozdoby], popiersia, posągi i posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, postumenty [meble], szkatułki, ozdobne za‑
kończenia drążków do zasłon, dekoracyjne listwy wykończeniowe
z drewna do mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa
sztucznego do mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], de‑
koracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, dekoracyjne skrzynki
drewniane, wyroby stolarstwa meblowego, wyroby wikliniarskie,
drabiny niemetalowe, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki
na krzesła, poduszki siedziska, poduszki [obicia], materace, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, pokrowce na ubrania, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble], dopasowane nakry‑
cia na meble, dopasowane pokrowce na meble, żaluzje do wnętrz
oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on‑line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: me‑
bli, artykułów wyposażenia wnętrz, w tym dla domu, elementów
i części meblowych, dzieł sztuki, rzeźb, wyrobów artystycznych
i dekoracyjnych, ceramiki, produktów oświetleniowych, w tym
lamp, toreb, portfeli i portmonetek, pokrowców, zegarów, admi‑
nistrowanie, organizacja, zarządzanie i nadzorowanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, administrowanie, orga‑
nizacja, zarządzanie i nadzorowanie usług sprzedaży wysyłkowej,
usługi importowo‑eksportowe, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dotyczące fran‑
chisingu, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han‑
dlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do‑
konywanych za pomocą Internetu, gromadzenie informacji handlo‑
wych i związanych z reklamą, informacja handlowa i marketingowa,
informacje, doradztwo i porady handlowe dla konsumentów w za‑
kresie wyboru produktów, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja, marketing,
reklama, reklama internetowa, przygotowanie, organizacja i pro‑
wadzenie imprez, konkursów, targów, wystaw, pokazów w celach
handlowych, biznesowych, reklamowych, promocyjnych i marke‑
tingowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie,
obsługiwanie, administrowanie, zarządzanie i nadzorowanie pro‑
gramami motywacyjnymi i programami lojalnościowymi, organi‑
zowanie losowania nagród w celach promocyjnych, reklamowych,
przygotowywanie, umieszczanie, rozpowszechnianie materiałów,
ogłoszeń i tekstów reklamowych, udostępnianie i wynajem prze‑
strzeni reklamowej w Internecie, rozpowszechnianie informacji go‑
spodarczych, biznesowych, handlowych, usługi w zakresie porów‑
nywania cen, doradztwo reklamowe i marketingowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, dystrybucja produktów do celów rekla‑
mowych, oferowanie próbek produktów, aktualizacja i utrzymywa‑
nie danych i informacji w komputerowych bazach danych.

(111) 311046
(220) 2017 12 07
(210) 479867
(151) 2018 06 19
(441) 2018 01 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) ALTHAN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, ekstrakty roślinne i ziołowe do ce‑
lów leczniczych, syropy do użytku leczniczego.
(111) 311047
(151) 2018 06 18

(220) 2017 12 08
(441) 2018 02 26

(210) 479901
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(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(540) MetaChemiBio
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
udostępnianie komputerowej bazy danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 311048
(220) 2017 12 08
(210) 479906
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(540) MetaComBio
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych,
udostępnianie komputerowej bazy danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 311049
(220) 2017 12 08
(210) 479921
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) ŁAPA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, żwirek dla kotów.
(111) 311050
(220) 2017 12 08
(210) 479936
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA FORMUŁA CITY CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311051
(220) 2017 12 08
(210) 479938
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KREM MIEJSKI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 311052
(220) 2017 12 11
(210) 480028
(151) 2018 06 08
(441) 2018 01 22
(732) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk, PL.
(540) Rogowski
(510), (511) 25 garnitury, odzież, kurtki, koszule, krawaty, obuwie,
mundury, paski, płaszcze, palta, półbuty, prochowce, pulowery, skar‑
petki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, togi.
(111) 311053
(220) 2017 12 14
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) CIEŚLIK ROBERT OPEN INVEST, Wrocław, PL.
(540) KRUZER

(210) 480130
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze, generatory prądu, myjki ci‑
śnieniowe, pompy, pompy odśrodkowe, pompy na sprężone po‑
wietrze, pompy smarownicze, maszyny do mycia ciśnieniowego,
motopompy, elektronarzędzia, kosiarki, piły spalinowe, wiertarki,
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja sprzedaży za
pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa
towarów: agregaty prądotwórcze, generatory prądu, myjki ciśnienio‑
we, pompy, pompy ciśnieniowe, motopompy, kosiarki, piły spalino‑
we, wiertarki, elektronarzędzia wraz z oprzyrządowaniem pomocni‑
czym do tych urządzeń.
(111) 311054
(220) 2017 12 14
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) APOSTEL ALFRED, Racławiczki, PL.
(540) RODOS
(540)

(210) 480135

(531) 27.05.24, 27.05.01
(510), (511) 41 muzyczna działalność koncertowa, organizowanie,
prowadzenie i obsługa koncertów muzycznych i tanecznych, imprez
rozrywkowych, festiwali, usługi w zakresie organizowania przedsta‑
wień, widowisk, spektakli, przyjęć, wesel, balów, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek i imprez okolicznościowych, in‑
formacja o imprezach rozrywkowych, usługi koncertowo‑estradowe,
nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na dyskach i ka‑
setach magnetofonowych i wideo, produkcja i dystrybucja płyt CD,
dostarczanie programów rozrywkowych na taśmach filmowych, wi‑
deokasetach i płytach telewizyjnych do odtwarzania w kinach, tele‑
wizji i innych środkach przekazu, informacja o zespole i repertuarze,
zamieszczanie ich na stronach internetowych.
(111) 311055
(220) 2017 12 19
(210) 480289
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) GASCONTROL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suszec, PL.
(540) GC GASCONTROL POLSKA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazy spawalnicze, gazy przemysłowe, gazy do spa‑
wania, gazy ochronne do spawania, 4 gaz płynny, gaz ziemny, gaz
skroplony, gazy palne, mieszaniny gazów, gaz ziemny skroplony,
sprężony gaz ziemny, 6 rury metalowe do gazów, metalowe ko‑
lanka rurowe do łączenia rur gazowych z urządzeniami gazowymi,
metalowe części do rur gazowych, rury metalowe do przesyłania
cieczy i gazów, zawory metalowe do sterowania przepływem gazów
w rurociągach, kanały wykonane z metalu do prowadzenia rur ga‑
zowych, kanały, szyny wykonane z metalu do okanałowania przewo‑
dów gazowych, uszczelki metalowe zapobiegające wyciekom gazu,
zbiorniki do magazynowania gazu z metalu, metalowe zbiorniki do
przechowywania sprężonych gazów, zbiorniki metalowe do trans‑
portu gazów sprężonych, zbiorniki metalowe do transportu gazów
skroplonych, metalowe zbiorniki do przechowywania skroplonych
gazów, pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza
metalowe, 9 systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnianiem się
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gazu, alarmy do wykrywania gazów łatwopalnych, analizatory gazu
resztkowego, urządzenia do monitorowania przepływu gazu, urzą‑
dzenia do monitorowania zużycia gazu, czujniki gazu, detektory
gazów spalinowych, elektrochemiczne czujniki gazów, urządzenia
do wykrywania gazu, urządzenia do analizy gazu, gazomierze, gazo‑
mierze rotorowe, liczniki przepływu gazu, wskaźniki ciśnienia gazu,
gazometry
‑urządzenia pomiarowe, czujniki temperatury gazów
spalinowych, 11 instalacje chłodnicze do gazu, urządzenia gazowe
stosowane w chłodzeniu, urządzenia gazowe stosowane w susze‑
niu, regulatory gazu, zawory odcinające do regulowania gazu, kurki
odcinające do regulowania gazu, kurki do regulacji przepływu gazu,
elementy zabezpieczające do rur gazowych, zawory bezpieczeństwa
do rur gazowych, urządzenia regulacyjne do urządzeń gazowych,
zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, urządzenia regu‑
lacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regulacyjne do rur ga‑
zowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, kontro‑
lery ciśnienia‑regulatory do rur gazowych, urządzenia regulacyjne
stanowiące części palników gazowych, armatura do regulacji urzą‑
dzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazo‑
wych, zawory nadmiarowe‑przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, zawory nadmiarowe‑przyrządy bezpieczeństwa do rur
gazowych, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, ar‑
matura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, arma‑
tura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, zawory
odcinające jako przyrządy bezpieczeństwa do urządzeń gazowych,
kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi do urzą‑
dzeń gazowych, urządzenia do nadzoru ciśnienia jako urządzenia za‑
bezpieczające do urządzeń gazowych, urządzenia do zmniejszania
ciśnienia do użytku w instalacjach gazowych, urządzenia do nadzoru
ciśnienia jako urządzenia zabezpieczające do rur gazowych, armatu‑
ra bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 19 rury
z tworzyw sztucznych do transportu gazu ziemnego, kanały wyko‑
nane z tworzyw sztucznych do prowadzenia rur gazowych, 37 usługi
budowlano‑remontowe, instalowanie systemów rur doprowadzają‑
cych gaz, instalowanie systemów rur przewodzących gazy, budowa
konstrukcji do wydobywania gazu ziemnego, budowa obiektów do
magazynowania gazu naturalnego, budowa konstrukcji do transpor‑
towania gazu naturalnego, podziemne prace konstrukcyjne w za‑
kresie gazociągów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie rur
gazowych, wzmacnianie zaczynem cementowym dla potrzeb plat‑
form do wydobywania gazu, wynajem sprężarek gazu lub powietrza,
odwierty gazu, wydobywanie gazu, wiercenie głębokich szybów
naftowych lub gazowych, naprawa systemów doprowadzania gazu,
naprawa butli z gazem, instalacja gazociągów i wodociągów, instala‑
cja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, odwierty
gazu i ropy naftowej, konserwacja i naprawa turbin gazowych, mon‑
taż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, naprawa
lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, naprawa i konser‑
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, serwis w sytuacjach awa‑
ryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, usługi tankowania gazem
naturalnym pojazdów silnikowych, udostępnianie informacji zwią‑
zanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody,
39 transport gazu suchego, usługi dystrybucji gazu, dostarczanie
gazu‑dystrybucja, transport gazu ziemnego, transport gazu przez
rurociągi, transport i dystrybucja gazu ziemnego i gazu skroplonego,
transport morski gazu ziemnego skroplonego, przesyłanie ropy naf‑
towej lub gazu rurociągami, usługi komunalne w postaci dystrybucji
gazu ziemnego, 40 przetwarzanie gazu, rafinacja gazu, oczyszczanie
gazów, filtracja gazów, spalanie gazów, usługi produkcji gazu, usłu‑
gi przetwarzania gazu, przetwarzanie gazu suchego, obróbka gazu
ziemnego, obróbka niebezpiecznych gazów, usługi sprężania gazów,
odzyskiwanie węglowodorów z gazu, usługi skraplania gazu ziemne‑
go, skraplanie gazu ziemnego‑naftowego, przetwarzanie gazu i ropy
naftowej, wypożyczanie gazowych urządzeń do spawania, obróbka
chemiczna gazów spalinowych powstałych podczas spalania paliw
kopalnych, nakładanie powłok wykorzystując techniki chemicznego
osadzania z fazy gazowej, nakładanie powłok wykorzystując techniki
fizycznego osadzania z fazy gazowej.

(111) 311056
(220) 2017 12 19
(210) 480347
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) 3SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) hartika
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 17 panele kompozytowe posiadające właściwości izo‑
lacyjne, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, 19 deski
podłogowe, deski z materiałów niemetalowych do użytku w bu‑
downictwie, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
elementy budowlane z imitacji drewna, prefabrykowane niemetalo‑
we elementy budowlane do montażu na miejscu, deski budowlane
wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, ogrodzenia niemetalo‑
we, 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 nie‑
metalowych, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele
ścienne, granulat WPC do produkcji materiałów i konstrukcji budow‑
lanych niemetalowych, panele okładzinowe niemetalowe, 20 meble
ogrodowe, ławki.
(111) 311057
(220) 2017 12 19
(210) 480351
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 12
(732) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim am Rhein, DE.
(540) ONE A DAY 1
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały, szary
(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.07.02, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przystosowane do
celów medycznych, suplementy dietetyczne dla ludzi, napoje z do‑
datkami dietetycznymi.
(111) 311058
(220) 2017 12 20
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) Cilag GmbH International, Zug, CH.
(540) MYSTÈRE & BULLES DE
(510), (511) 3 żele pod prysznic.

(210) 480364

(111) 311059
(220) 2017 12 20
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) General Brands, Inc., Seoul, KR.
(540) DUFT & DOFT
(540)

(210) 480382

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do ciała, zapachy do użytku
osobistego (perfumy), saszetki do perfumowania, perfumy w płynie,
perfumy, wyroby perfumeryjne, aromaty do stosowania w gospo‑
darstwie domowym, preparaty do perfumowania powietrza, olejki
do perfum i zapachów, preparaty toaletowe, preparaty do prania,
sztuczne paznokcie, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
maseczki upiększające, szampony, mydła do użytku osobistego, my‑
dła upiększające, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty
do pielęgnacji, kosmetyki dla zwierząt, mydła do rąk, płyny do my‑
cia ciała, balsamy do ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, mgiełka do
ciała, szminki w kremie do ust, dezodoranty do stóp w sprayu, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, kuracje na włosy, esencje do włosów,
sera do włosów, mgiełka do włosów, olejki do oczyszczania twarzy,
pianki do oczyszczania twarzy, esencje do twarzy w formie mgiełki,
preparaty chroniące przed promieniami słonecznymi, kremy nawil‑
żające do twarzy, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, spraye za‑
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pachowe do odświeżania tkanin, chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, chusteczki lub bibułki nasączone preparatami
kosmetycznymi do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone olej‑
kami eterycznymi do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone
preparatami do demakijażu, chusteczki nasączone kosmetykami,
chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczający‑
mi do twarzy, chusteczki jednorazowe nasączone oczyszczającymi
substancjami lub mieszankami chemicznymi do celów higienicz‑
nych, nawilżone lub nasycone płatki, chusteczki lub waciki oczysz‑
czające, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
płatki oczyszczając nasączone kosmetykami, płatki kosmetyczne
do oczyszczania nasączone produktami kosmetycznymi, waciki do
celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, płyny kosme‑
tyczne do mycia twarzy, środki do mycia rąk, mydło perfumowane,
płukanki do włosów, mydła kosmetyczne, środki do czyszczenia zę‑
bów, niemedyczne płyny do higieny intymnej, nielecznicze płukanki
do irygacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoru‑
jących jako środki toaletowe, środki do usuwania skórek wokół pa‑
znokci.

(111) 311060
(220) 2017 12 20
(210) 480389
(151) 2018 06 21
(441) 2018 02 26
(732) DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) desa UNICUM
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 kółka samonastawne do mebli metalowe, dzieła sztuki
z brązu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, figurki wykonane
z brązu będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych bę‑
dące dziełami sztuki, rzeźbione dzieła sztuki z metali nieszlachet‑
nych, rzeźbione dzieła sztuki z brązu, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, odle‑
wy artystyczne z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brą‑
zu, metalowe przedmioty artystyczne [z brązu], odlewy artystyczne
z brązu, metalowe przedmioty artystyczne (z metali nieszlachet‑
nych), 14 zestawy monet do celów kolekcjonerskich, kamienie szla‑
chetne, kamienie szlachetne [klejnoty], kamienie szlachetne nie‑
obrobione i półobrobione oraz ich imitacje, kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, kamienie szlachetne w stanie
surowym, półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje,
sztuczne kamienie szlachetne, kamienie sztuczne [szlachetne i pół‑
szlachetne], naturalne kamienie szlachetne, oliwin [kamienie szla‑
chetne], spinel [kamienie szlachetne], syntetyczne kamienie szla‑
chetne, biżuteria damska, biżuteria będąca wyrobami z metali
szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych,
biżuteria, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobi‑
stego, artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobiste‑
go, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria
fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria osobista, biżuteria
platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw
sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, biżuteria wy‑
konana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, biżuteria
wykonana z metali szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz‑
lachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachet‑
nych, amulety [biżuteria], amulety będące biżuterią, biżuteria w po‑
staci koralików, artykuły zegarmistrzowskie, zegary i zegarki,
bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, chronogra‑
fy do użytku jako zegarki, chronografy [zegarki], cyferblaty do zegar‑
ków, czasomierze [zegarki], dzieła sztuki metalowe [metale szlachet‑
ne], dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki
wykonane z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane ze srebra
emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, srebrne dzieła
sztuki, 16 albumy kolekcjonerskie, albumy fotograficzne i kolekcjo‑
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nerskie, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, fute‑
rały na mapy, ilustrowane mapy ścienne, ilustrowane mapy ścienne
do celów edukacyjnych, mapy, mapy geograficzne, mapy wykonane
z elastycznych tworzyw sztucznych, ryty artystyczne, sztychy, ryty
[grawiura], znaczki, kasetki na znaczki pocztowe, oprawki na znaczki,
osłony na znaczki pocztowe, znaczki pocztowe, znaczki oszczędno‑
ściowe, usuwalne znaczki (stemple), drukowane reprodukcje dzieł
sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architek‑
toniczne, litograficzne dzieła sztuki, reprodukcje graficzne dzieł sztu‑
ki, bloki do rysunku sztalugowego, papier rysunkowy, rysunki, rylce
do kopiowania rysunków, rysunki graficzne, rysunki satyryczne w ga‑
zetach [materiały drukowane], katalogi, katalogi sprzedaży wysyłko‑
wej, obrazy i zdjęcia, oprawki na zdjęcia lub obrazy, publikacje rekla‑
mowe, plakaty reklamowe, afisze, plakaty, czasopisma z plakatami,
plakaty z papieru, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki],
drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, fotografie,
urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie [wydrukowane], foto‑
grafie oprawione i nieoprawione, obrazy artystyczne, odbitki arty‑
styczne graficzne, litografie artystyczne, papierowe wyroby arty‑
styczne, 19 dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru,
statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień,
beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 kość słoniowa, kość słoniowa
[materiał surowy lub częściowo przetworzony], kość słoniowa, nie‑
obrobiona lub półobrobiona, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, meble do
wnętrz, meble do celów wystawowych, drewniane ramki na zdjęcia,
ramki na obrazy i fotografie, wyroby artystyczne wykonane z gipsu,
wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wyko‑
nane z wosku, meble uliczne zrobione z metalu, 21 talerze kolekcjo‑
nerskie, porcelana, porcelana nie ujęta w innych klasach, porcelana
ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
wyroby artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany,
35 zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie analizy
rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie analizy ryn‑
ków dotyczące dostępności antyków, organizowanie usług wynika‑
jących z umów z osobami trzecimi [handel], zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, usługi handlowe online, w ramach których sprzedają‑
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred‑
nictwem Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Interne‑
cie, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych,
organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadza‑
nie aukcji, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednic‑
twem sieci telekomunikacyjnych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji online dla osób trzecich, aukcje telefoniczne i telewizyj‑
ne, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nieru‑
chomości, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa,
usługi aukcyjne online, usługi aukcyjne online za pośrednictwem In‑
ternetu, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalo‑
gowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dys‑
trybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró‑
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, opracowywanie katalogów, spisów w celu pu‑
blikacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich
publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, udostęp‑
nianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Interne‑
cie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie
katalogów informacji handlowych online, wystawy w celach handlo‑
wych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w ce‑
lach handlowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych im‑
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowa‑
nie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych,
36 udzielanie informacji związanych z wyceną antyków, usługi wyce‑
ny antyków [ocena], wycena antyków, wycena [oszacowanie] anty‑
ków, sponsorowanie imprez ze sztukami wizualnymi, zbiórki fundu‑
szy na cele dobroczynne, wycena dzieł sztuki, wycena biżuterii,
wycena antyków, oceny [wycena] dzieł sztuki, udzielanie informacji
związanych z wyceną dzieł sztuki, szacowanie kosztów naprawy [wy‑
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cena finansowa], udzielanie informacji związanych z wyceną kamieni
szlachetnych, wycena biżuterii [przeprowadzanie wycen], wycena
diamentów, wycena diamentów, kamieni szlachetnych i metali szla‑
chetnych, wycena dóbr osobistych na rzecz innych, wycena dzieł
sztuki [szacowanie], wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wy‑
ceny produktów numizmatycznych, 37 budowa galerii, konserwacja
mebli, konserwacja i naprawa mebli, odnowa, naprawa i konserwacja
mebli, renowacja mebli, dzieł sztuki, antyków, wyrobów rzemiosła
artystycznego, oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], 39 usługi
transportowe i spedycyjne dzieł sztuki, antyków, usługi magazyno‑
we, składowania i przechowywania, 41 fotografia, fotografia portre‑
towa, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online za
pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, wydawanie katalogów, usługi wy‑
dawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w za‑
kresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa‑
nych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do
celów reklamowych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy,
wystawy), udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wysta‑
wy, wystawy sztuki, edukacja, 42 usługi związane z projektowaniem
graficznym [sztuka], potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, po‑
twierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, potwierdzanie
autentyczności mebli, stwierdzanie autentyczności obrazów, stwier‑
dzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi w zakresie analizy monet
[potwierdzenie autentyczności], usługi poświadczania autentyczno‑
ści i certyfikacji diamentów, usługi artystów grafików, 45 doradztwo
związane z ochroną praw autorskich, doradztwo w zakresie zarzą‑
dzania prawami autorskimi, doradztwo związane z zarządzaniem
własnością intelektualną i prawami autorskimi, ochrona praw autor‑
skich, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami autor‑
skimi twórców.

(111) 311061
(220) 2017 12 21
(210) 480410
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 12
(732) MAGDIJ KRZYSZTOF ECOFLORES, Nowy Targ, PL.
(540) bez rosy
(510), (511) 3 mydła, mydła karbolowe, mydła nielecznicze, mydło
alkaliczne, mydło perfumowane, mydła perfumowane, perfumowane
mydła, mydła toaletowe, mydło pielęgnacyjne, mydło przemysłowe,
mydła kosmetyczne, mydła granulowane, roztwory mydła, przeciw‑
potowe mydła, mydło migdałowe, mydło dezodoryzujące, mydło alo‑
esowe, mydło [detergent], mydło pod prysznic, mydła w płynie, mydło
do kąpieli, nielecznicze mydła toaletowe, mydła do rąk, mydła w kre‑
mie, mydła w żelu, mydła i żele, mydła do prania, mydło do golenia,
mydło do skóry, produkty z mydła, mydła w kostce, mydła do twarzy,
mydła do użytku osobistego, mydła do użytku domowego, kremo‑
we mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w postaci żelu,
mydło niewymagające użycia wody, mydła przeciwpotowe do stóp,
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie do kąpieli, mydła do oży‑
wiania koloru tkanin, kostki mydła do mycia ciała, kora mydłoki (kwilai)
do prania, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło w listkach do użytku
osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydło w płynie do my‑
cia naczyń, mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, mydła w płynie do rąk
i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, opako‑
wania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, płyny
do mycia, kremy do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk,
środek do mycia rąk, środki do mycia zębów, preparaty do mycia wło‑
sów, produkty do mycia rąk, proszek do mycia włosów, płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, opakowania
uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała,
szampony w kostkach, środki czyszczące, pianka do czyszczenia, płyny
do czyszczenia, mydełka, balsamy oczyszczające, detergenty do użyt‑
ku domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym,
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, detergenty, inne niż do użytku w proce‑
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty piorące
do użytku profesjonalnego, detergenty w piance, dodatki do prania,
dodatki do prania do zmiękczania wody, kosmetyczne płyny do wło‑
sów, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
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kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki blokujące pro‑
mieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco‑opalizujące, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosme‑
tyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do
ozdabiania, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olej‑
ków, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, ko‑
smetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki
zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, ko‑
smetyki zawierające pantenol, kremy do golenia, kremy do oczysz‑
czania skóry [nielecznicze], kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy
pod prysznic, musująca piana do kąpieli, nielecznicze koncentraty do
kąpieli, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze kremy oczyszczają‑
ce, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nie‑
lecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry,
nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze pro‑
dukty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgna‑
cji twarzy, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do
kąpieli, nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki
oczyszczające w kremie, nielecznicze szampony do włosów, nielecz‑
nicze żele do kąpieli, niemedyczne preparaty do kąpieli, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszczania ciała,
pianka oczyszczająca, pianki [kosmetyki], pianki oczyszczające, pianki
oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, piany do kąpieli, pieniące
się płyny do kąpieli, pieniące się żele do kąpieli, płatki kąpielowe, płatki
oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszcza‑
jące nasączone kosmetykami, płukanki do włosów [do użytku kosme‑
tycznego], płukanki do włosów [szampon z odżywką], płyn do kąpieli,
płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt,
płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny oczyszczające,
płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, preparaty czysz‑
czące do użytku osobistego, preparaty czyszczące w postaci pianek,
preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do
kąpieli w pianie, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczni‑
czych, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów,
nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do stosowania przed goleniem, preparaty higieniczne w postaci środ‑
ków toaletowych, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka,
preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepa‑
raty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do
pod prysznic, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosme‑
tyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do
stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosme‑
tyczne po goleniu, preparaty myjące, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty
odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty perfu‑
meryjne, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, proszki do
kąpieli, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-], sole do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie
do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia rąk, środki do
namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki do oczysz‑
czania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skory twarzy,
środki do pielęgnacji włosów, środki oczyszczające do skóry [nielecz‑
nicze], środki oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki złuszczają‑
ce skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do włosów, środki
zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórę [emolien‑
ty], suche szampony, suflety do ciała, szampon do włosów, szampony,
szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku
osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi,
szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów
leczniczych, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do
włosów, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do kąpieli i pod prysznic nie
do celów medycznych, żele do rąk, żele pod oczy, żele pod prysznic,
zestawy kosmetyków.
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(111) 311062
(220) 2017 12 21
(210) 480416
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) AWAS‑SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) awas TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Bez kropli
ryzyka
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, granatowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 instalacje do mycia pojazdów o różnych gabarytach,
wkłady (filtry) do maszyn filtrujących, elektryczne urządzenia i ma‑
szyny do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnie‑
niem, rozpylacze do ścieków, maszyny do zasysania do celów przemy‑
słowych, urządzenia i maszyny do zgniatania odpadów, 11 urządzenia
do oczyszczania ścieków, urządzenia jonizujące do oczyszczania wody,
instalacje wodociągowe, armatura do regulacji urządzeń wodnych
oraz przewodów wodnych, instalacje do oczyszczania wód ścieko‑
wych, armatura zabezpieczająca do urządzeń wodnych, aparatura,
urządzenia i instalacje do uzdatniania wody, zawory regulujące po‑
ziom w zbiornikach, zbiorniki ciśnieniowe wody, przepompownie do
sieci kanalizacyjnych, separatory do ścieków, urządzenie do odpro‑
wadzania ścieków, układy kanalizacyjne do myjni samochodowych,
35 usługi w zakresie: doradztwa ekonomicznego i zarządzania dla
operatorów urządzeń do poboru wody oraz odprowadzania ścieków,
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej odpro‑
wadzania i przeróbki ścieków, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
przepompowni do sieci kanalizacyjnych oraz separatorów do ścieków,
układów sterujących do przepompowni ścieków, studni i studzienek
kanalizacyjnych, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo‑
wać, 37 usługi w zakresie: budowa i konserwacja rurociągów, doradz‑
two inżynieryjne, serwis, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków,
przepompowni i separatorów ścieków, usługi w zakresie usuwania
awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, moderniza‑
cja (bez projektowania) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
usługi instalacyjne w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej, wynajem
sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych, usługi budowlane w za‑
kresie montażu i konserwacji instalacji przepompowni i separatorów
ścieków, montażu zbiorników na wodę i ścieki, studni kanalizacyjnych,
instalacja układów sterujących do przepompowni ścieków, 39 trans‑
port odpadów, wywóz odpadów, załadunek odpadów, usługi w zakre‑
sie odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych, prze‑
mysłowych i złomu, odbiór ścieków oraz ich odprowadzanie, system
kanalizacji, nadzór i kontrola ścieków odprowadzających do urządzeń
kanalizacyjnych, 40 usługi w zakresie: oczyszczania i uzdatniania wód,
oczyszczania ścieków, obróbka ścieków, niszczenie odpadów, uniesz‑
kodliwianie odpadów, recycling i przetwarzanie odpadów, unieszko‑
dliwianie, odkażanie i obróbka odpadów niebezpiecznych, sortowa‑
nie odpadów i surowców wtórnych, chemiczny recycling produktów
odpadowych, oczyszczanie gleby, odkażanie ziemi, spalanie śmieci
odpadków, usługi w zakresie chemicznej, mechanicznej i termicznej
obróbki materiałów.
(111) 311063
(220) 2017 12 21
(210) 480425
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) CICHECKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ADBI, Częstochowa, PL.
(540) AdBi
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, świeże owoce i warzywa.
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(111) 311064
(220) 2017 12 22
(210) 480435
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 12
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) select AIR
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe utrwalone na nośnikach i do
pobrania służące do projektowania: Instalacji, urządzeń, aparatury,
armatury (w tym kontrolno‑pomiarowej i regulacyjnej): wentylacyj‑
nych, klimatyzacyjnych, nawiewczych, kominowych, do suszenia,
nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, 11 instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno‑pomiarowa i re‑
gulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do
suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmu‑
chawy, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymie‑
nionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo‑rozwojowych,
badań i analiz inżynieryjnych, opinii technicznych, doradztwa w za‑
kresie projektowania i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakre‑
sie instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dzie‑
dzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, kominowej, suszenia,
nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia opro‑
gramowania komputerowego, testowania, planowania.
(111) 311065
(220) 2017 12 22
(210) 480436
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 12
(732) HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) selectair
(510), (511) 9 programy komputerowe utrwalone na nośnikach i do
pobrania służące do projektowania: instalacji, urządzeń, aparatury,
armatury (w tym kontrolno‑pomiarowej i regulacyjnej): wentylacyj‑
nych, klimatyzacyjnych, nawiewczych, kominowych, do suszenia,
nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, 11 instalacje,
urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno‑pomiarowa i re‑
gulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do
suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmu‑
chawy, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie do wymie‑
nionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
42 usługi w zakresie: badań naukowych, badawczo‑rozwojowych,
badań i analiz inżynieryjnych, opinii technicznych, doradztwa w za‑
kresie projektowania i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakre‑
sie instalacji, urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dzie‑
dzinach: wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, kominowej, suszenia,
nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia opro‑
gramowania komputerowego, testowania, planowania.
(111) 311066
(220) 2017 12 22
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 12
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kitty
(540)

(210) 480444

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 uprzęże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, ubrania
dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla
zwierząt, 20 nosidełka dla zwierząt, klatki dla zwierząt, przenośne
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posłania dla zwierząt domowych, budy, kojce i legowiska dla zwie‑
rząt domowych, słupki do drapania dla kotów, 21 miski dla zwierząt
domowych, kuwety dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt
domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 karmy dla zwierząt, pod‑
ściółka dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt, żwi‑
rek dla kotów, piasek do kuwet dla kotów.

(111) 311067
(220) 2017 12 22
(210) 480448
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 12
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril zimowy las
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki od‑
świeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy
powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
4 świece, świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do od‑
świeżania powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeża‑
czy powietrza, 11 aparatura i przyrządy do perfumowania, oczysz‑
czania lub odświeżania powietrza, urządzenia rozpylające i dyfuzory
zapachów do pomieszczeń, części i osprzęt do wszystkich uprzednio
wymienionych towarów, elektryczne dozowniki odświeżaczy powie‑
trza.
(111) 311068
(220) 2017 12 22
(210) 480458
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) OSTAPCZUK JAKUB FIT EVOLUTION, Warszawa, PL.
(540) PROUD
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, akcesoria oraz obuwie treningowe
ujęte w tej klasie, 28 sprzęt sportowy.
(111) 311069
(220) 2017 12 22
(210) 480470
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 19
(732) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US.
(540) AMAZON SUMERIAN
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
danych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, mia‑
nowicie oprogramowanie do tworzenia, rozwijania modyfikowania,
produkcji, składania i wdrażania aplikacji rozszerzonej rzeczywisto‑
ści (Augmented Reality‑AR), oprogramowanie komputerowe, mia‑
nowicie oprogramowanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania,
produkcji, składania i wdrażania aplikacji rzeczywistości wirtualnej
(Virtual Reality‑VR), oprogramowanie komputerowe do importowa‑
nia, znakowania, analizowania, organizowania, indeksowania, ren‑
derowania, przetwarzania, optymalizacji, konwersji i szyfrowania
plików 3D do przechowywania i przeszukiwania, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia przeszukiwalnej bazy danych treści 3D,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia indeksu i biblioteki
treści 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i rozwijania
szablonów treści 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia
scen w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie komputerowe do edycji
treści 3D, oprogramowanie komputerowe do konwersji treści 2D na
treść 3D, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i rozwijania
narracyjnych przewodników w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie
komputerowe, mianowicie zautomatyzowane narzędzia do wdraża‑
nia oprogramowania do użytku w aplikacjach AR i VR, oprogramo‑
wanie komputerowe do wdrażania i publikowania aplikacji AR i VR
na wielu platformach, oprogramowanie komputerowe do tworzenia,
rozwijania, modyfikowania, edytowania i zarządzania elementami
wizualnymi w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania, tworzenia, przygotowywania, rozwijania, edyto‑
wania i udostępniania treści 3D, narzędzia do wytwarzania opro‑
gramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe,
mianowicie narzędzia programistyczne do wprowadzania głosu,
narracji i wymiany konwersacji, oprogramowanie komputerowe do
tworzenia, modyfikowania, implementacji i edycji awatarów w apli‑
kacjach AR i VR, oprogramowanie komputerowe do konfigurowania

3829

zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, oprogramowanie
komputerowe do rozwijania, modyfikacji i tworzenia aplikacji AR i VR
głosem, 38 zapewnianie dostępu do hostowanych systemów ope‑
racyjnych i aplikacji komputerowych za pośrednictwem Internetu,
zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie wielu użytkow‑
nikom dostępu do danych w Internecie w aplikacji AR, aplikacji VR
i treści 3D, 42 usługi konsultacyjne w zakresie aplikacji rozszerzonej
rzeczywistości (Augmented Reality‑AR), usługi konsultacyjne w za‑
kresie aplikacji wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality‑VR), usługi
konsultacyjne w zakresie treści 3D, badania i rozwój w dziedzinie
aplikacji AR i VR, badania i rozwój w dziedzinie oprogramowania,
badania i rozwój w dziedzinie treści 3D, doradztwo w zakresie tech‑
nologii komputerowych, doradztwo IT, doradztwo w zakresie apli‑
kacji AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące opro‑
gramowanie do aplikacji AR i VR, dostarczanie usług aplikacyjnych
(application service provider‑ASP) obejmujących oprogramowanie
do aplikacji AR i VR, dostarczanie usług aplikacyjnych obejmują‑
cych interfejs programowania aplikacji (application programming
interface‑APl) do zarządzania i przetwarzania treści 3D, dostarczanie
usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji
(APl) do składania i wdrażania aplikacji AR i VR na wielu platformach,
dostarczanie usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programo‑
wania aplikacji (APl) do tworzenia, modyfikowania i wdrażania użyt‑
kowania awatarów, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do treści 3D, usługi platformy jako usługi (PaaS)
obejmujące oprogramowanie do aplikacji AR i VR, umożliwianie tym‑
czasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania, zawiera‑
jącego oprogramowanie do aplikacji AR i VR, usługi platformy jako
usługi (PaaS) obejmujące oprogramowanie do treści 3D, umożliwia‑
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania,
zawierającego oprogramowanie do treści 3D, wynajem oprogramo‑
wania, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramo‑
wanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania, produkcji, składania
i wdrażania aplikacji AR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawie‑
rające oprogramowanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowania,
produkcji, składania i wdrażania aplikacji VR, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do importowania, zna‑
kowania, analizowania, organizowania, indeksowania, renderowa‑
nia, przetwarzania, optymalizacji, konwersji i szyfrowania plików 3D
do przechowywania i przeszukiwania, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) zawierające oprogramowanie do tworzenia przeszukiwalnej
bazy danych treści 3D, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawie‑
rające oprogramowanie do tworzenia indeksu i biblioteki treści 3D,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie
do tworzenia i rozwijania szablonów treści 3D, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do tworzenia scen
w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawie‑
rające oprogramowanie do edycji treści 3D, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do konwersji treści 2D
na treść 3D, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające opro‑
gramowanie do tworzenia i rozwijania poradników narracyjnych
w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawiera‑
jące oprogramowanie do automatycznych narzędzi wdrożeniowych
do użytku w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
zawierające oprogramowanie do wdrażania i publikowania aplikacji
AR i VR na wielu platformach, oprogramowanie jako usługa (SaaS) za‑
wierające oprogramowanie do tworzenia, rozwijania, modyfikowa‑
nia, edytowania i zarządzania elementami wizualnymi w aplikacjach
AR i VR, oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierające oprogra‑
mowanie do zarządzania, tworzenia, przygotowywania, opracowy‑
wania, edytowania i udostępniania treści 3D, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do wprowadzania głosu,
narracji i wymiany konwersacji, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
zawierające oprogramowanie do tworzenia, modyfikowania imple‑
mentacji i edycji awatarów w aplikacjach AR i VR, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do konfigurowania
zestawu animacji, ekspresji lub ruchów awatarów, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) zawierające oprogramowanie do rozwijania, mo‑
dyfikacji i tworzenia aplikacji AR i VR głosem.

(111) 311070
(220) 2017 12 27
(210) 480551
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 19
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
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(540) ARCHON+
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe zwią‑
zane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu do informacji
o oferowanych projektach domów i świadczonych usługach projek‑
towych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek.
(111) 311071
(220) 2017 12 27
(210) 480558
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 12
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) MUP‑1s
(510), (511) 9 ratunkowe kombinezony ochronne dla lotników, za‑
bezpieczające przed hipotermią.
(111) 311072
(220) 2017 12 27
(210) 480559
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 12
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) MUP‑1
(510), (511) 9 ratunkowe kombinezony ochronne dla lotników, za‑
bezpieczające przed hipotermią.
(111) 311073
(220) 2017 12 27
(210) 480574
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) BORZĘCKI GRZEGORZ, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) P POGORIA RESIDENCE
(540)
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(732) BOROWSKI TOMASZ BOFURNITURE, Kórnik, PL.
(540)
(540)

(531) 27.05.13
(510), (511) 20 łóżka tapicerowane, meble tapicerowane, łóżka, ka‑
napy, sofy, meble, materace, materace łóżkowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna łóżek i mebli tapicerowanych, sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna łóżek tapicerowanych łóżek, kanap, sof, mebli, materacy, mate‑
racy łóżkowych.
(111) 311076
(220) 2017 12 28
(210) 480613
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) ZNAMIROWSKI DARIUSZ, ZNAMIROWSKA MONIKA INWEST
‑KOM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) LUXURYAPARTMENTS
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.03, 07.01.04, 07.01.24
(510), (511) 35 promocja sprzedaży nieruchomości, 36 administro‑
wanie nieruchomości, 43 usługi hotelarskie, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy.

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi związane z organizacją wypoczynku, organizo‑
wanie przyjęć, balów, usługi klubowe, nocne kluby, usługi związane
z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, se‑
minariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, koncertów, organizowanie
zawodów sportowych, udostępnianie urządzeń i obiektów sporto‑
wych, usługi związane z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni,
43 usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, restauracje, w tym samoobsłu‑
gowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kawiarnie,
kafeterie [bufety], stołówki, usługi wynajmowania sal na posiedze‑
nia, w tym mityngi i narady, hotele, motele, pensjonaty, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach.
(111) 311074
(220) 2017 12 27
(210) 480577
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 19
(732) ITP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM MEDYCYNY KOMÓRKOWEJ BY ITP S.A.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, beżowy
(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, anali‑
za kosmetyczna, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycz‑
nego, doradztwo dotyczące urody, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia.
(111) 311075
(151) 2018 06 20

(220) 2017 12 28
(441) 2018 02 12

(210) 480597

(111) 311077
(220) 2017 12 29
(210) 480655
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) DILNOZA ABDULLOEVA, Warszawa, PL.
(540) XJ ENERGY DRINK
(510), (511) 32 napoje energetyczne, napoje gazowane, napoje bez‑
alkoholowe.
(111) 311078
(220) 2017 12 29
(210) 480657
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KUŁAKOWSKI ARTUR ART‑CONNECT, Nowy Targ, PL.
(540) Fiku Miku
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i ma‑
łymi dziećmi, żłobki dla dzieci, usługi w zakresie ośrodków opieki
dziennej, przygotowywanie posiłków dla przedszkolaków i małych
dzieci w ramach ośrodków opieki dziennej i żłobków.
(111) 311079
(220) 2017 12 29
(210) 480676
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 05
(732) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk, PL.
(540) Rogowski
(510), (511) 40 hafciarstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, przeróbki
odzieży, szycie odzieży na miarę, 43 bary szybkiej obsługi [snack
‑bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt,
kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samo‑
obsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi
hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
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obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków prze‑
nośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal
na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wy‑
pożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wy‑
pożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wypo‑
sażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.

(111) 311080
(220) 2018 01 03
(210) 480758
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) FIRMA ABEL SPÓŁKA JAWNA WYSOTA, Brąszewice, PL.
(540) ABEL
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne ze składników warzywnych
i mięsnych, konserwy warzywno‑mięsne, warzywa i owoce mrożone,
galaretki jadalne, gotowe dania mrożone ze składników warzywnych
i mięsnych.
(111) 311081
(220) 2017 12 04
(210) 480778
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540) Serenissima Dąbrowka Ecclaesie Tremesnensis Atulit 965
(540)
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(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wyposa‑
żenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj‑
ne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydaw‑
nicze i reporterskie, usługi edukacyjne‑organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.

(111) 311083
(220) 2018 01 04
(210) 480819
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) WADOWSKI BARTOSZ SALES NETWORK, Dąbrowa
Górnicza, PL.
(540) ”Słoik mchem podszyty”
(510), (511) 26 kwiaty sztuczne, sztuczne rośliny, wieńce z kwiatów
sztucznych, girlandy sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty suszone do dekora‑
cji, rośliny, rośliny sztuczne do dekoracji, wieńce z kwiatów natural‑
nych, zioła ogrodowe świeże, krzewy, krzewy róż, 35 wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych,
39 dostarczanie kwiatów, dostarczanie towarów zamówionych kore‑
spondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie prezentów, pakowa‑
nie towarów, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe, pielęgnacja trawników, projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi ogrodnicze, wyko‑
nywanie wieńców.
(111) 311084
(220) 2018 01 05
(210) 480839
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ŚLIWIŃSKA DOMINIKA NIKART MARKETING SOLUTIONS,
Koszęcin, PL.
(540) NikArt marketing solutions
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i renowacja sprzętu audio.

Kolor znaku: złoty, brązowy, czarny, fioletowy, szary
(531) 02.07.25, 11.03.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne i wypo‑
sażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo‑
cyjne, publikowanie online dla celów reklamy, 41 usługi wydawnicze
i reporterskie, usługi edukacyjne‑ organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, publikowanie online, usługi w zakresie wystaw i prezen‑
tacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .
(111) 311082
(220) 2017 12 04
(210) 480779
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno, PL.
(540) Serenissima Dąbrowka Ecclea Tremesnensi obtulit Anno D.
965 M4S1 ½
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, fioletowy, szary, złoty
(531) 02.07.25, 11.03.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15

(111) 311085
(220) 2018 01 05
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) PRZONDZIONO ADAM, Koszęcin, PL.
(540) TONNICA
(540)

(210) 480841

(531) 22.01.15, 22.01.16, 22.01.25, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt audio, stojaki i podstawy przeznaczone dla
sprzętu audio.
(111) 311086
(220) 2018 01 08
(210) 480892
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH.
(540) INSPIRACJE PROSTO Z TARGU
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane
warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane ziemnia‑
ki, konserwowane, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby
i owoce morza, wszystkie te produkty także w formie ekstraktów,
zup, galaretek, past, konserw, dań gotowanych, mrożonych lub liofi‑
lizowanych, danie gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców,
mięsa, drobiu, ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne, zupy,
koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół, kostki
rosołowe, buliony, również w postaci kostek, tabletek lub granula‑
tu, preparaty do produkcji bulionów, koncentraty bulionów, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, 30 mąka, chleb, drożdże, ciastka, ryż,
pasty, makarony, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, owsa lub
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mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy,
keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy
korzenne, sosy do sałatek, majonez, musztarda, ocet, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa.

(111) 311087
(220) 2018 01 10
(210) 480963
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) SITAREK GRAŻYNA HOTEL AJAX RESTAURACJA AJAX,
Janki, PL.
(540) A 1980
(540)
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latarnie oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, szkło oświetlenio‑
we, lampy ogrodowe, lampy szklarniowe, oprawy oświetlenia we‑
wnętrznego, oprawy oświetlenia zewnętrznego, oprawy hermetycz‑
ne, oprawy oświetlenia sufitowego, oprawy oświetlenia ściennego,
oprawy oświetlenia podłogowego, oprawy oświetlenia punktowe‑
go, oprawy oświetlenia stanowiskowego, oprawy reklamowe, opra‑
wy wpuszczane, oprawy oświetlenia ulicznego, reklamowe urzą‑
dzenia i instalacje oświetleniowe, części do opraw oświetleniowych,
42 usługi projektowania oświetlenia i systemów oświetleniowych,
ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia, sporządzanie ocen, opinii i ra‑
portów z dziedziny oświetlenia, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii.

(111) 311091
(220) 2018 01 11
(210) 481031
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) E ENTERPRISE IT
(540)
Kolor znaku:
(531) 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych.
(111) 311088
(220) 2018 01 10
(210) 480965
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) SITAREK GRAŻYNA HOTEL AJAX RESTAURACJA AJAX,
Janki, PL.
(540) HOTEL „AJAX” RESTAURACJA „AJAX”
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych.
(111) 311089
(220) 2018 01 11
(210) 481009
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) BIAŁOBRZYCKI KONRAD THU, Dalki, PL.
(540) ekologiczny papier toaletowy o zwiększonej gramaturze
PAPIER TOALETOWY 2018<br />kupując nasz papier chronisz
środowisko WAH
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.15.03, 24.17.25, 05.03.06, 01.05.06
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe.
(111) 311090
(220) 2018 01 11
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) PLANTALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PLANTALUX
(540)

(210) 481015

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem,
czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, sufitowe, ścienne,
podłogowe, awaryjne, bezpieczeństwa, uliczne, laboratoryjne, lumi‑
nescencyjne, wystawowe, dekoracyjne w tym lampy oświetleniowe,

Kolor znaku: ciemnogranatowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro‑
ponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów
komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bak‑
teriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dzie‑
dzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], do‑
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bez‑
pieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowa‑
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowa‑
niu za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja podwodna
[akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania kompu‑
terowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero‑
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kompu‑
terowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru‑
szeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości drewna na pniu, ocena
jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyski‑
wanie danych komputerowych, opracowywanie projektów tech‑
nicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne,
pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geolo‑
giczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów kompu‑
terowych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne,
programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projekto‑
wanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opa‑
kowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projek‑
towanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne,
próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsie‑
wanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania desz‑
czu, stwierdzanie autentyczności dziel sztuki, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem spraw‑
ności, testowanie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
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wych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lo‑
kalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji
emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzi‑
nie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie techno‑
logii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod‑
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w za‑
kresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do
przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 311092
(220) 2018 01 12
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) SUNSARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sunsara DALEKIE PODRÓŻE Z KLASĄ
(540)

(210) 481077

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.19
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, agen‑
cje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży,
doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra obsługi
telefonicznej i infolinie, doradztwo w zakresie planowania trasy po‑
dróży, doradztwo w zakresie podróży, usługi w zakresie zapewniania
informacji dotyczących podróży, eskortowanie podróżnych, koordy‑
nowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup, oprowadzanie
wycieczek, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja
podróży, organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na
podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizowanie biletów
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowa‑
nie ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, organizowanie
i prowadzenie wycieczek, organizowanie i rezerwowanie podróży
w ramach wakacji zorganizowanych, organizowanie lotów, organi‑
zowanie podróży autobusem, organizowanie podróży biznesowych,
organizowanie podróży, organizowanie podróży i rejsów, organi‑
zowanie podróży i wycieczek statkami, organizowanie podróży
samolotowych, organizowanie podróży z i do hotelu, organizowa‑
nie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, organizowanie
powietrznego transportu pasażerskiego, organizowanie rejsów,
organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego, organi‑
zowanie samolotowego transportu pasażerskiego, organizowanie
transportu wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu morskiego pasażerów, organizowanie
transportu powietrznego pasażerów, organizowanie transportu
pasażerów helikopterem, organizowanie transportu pasażerskie‑
go pociągami, organizowanie transportu kolejowego pasażerów,
organizowanie transportu pasażerskiego statkami, organizowanie
transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją,
organizowanie wczasów, organizowanie wycieczek autobusowych,
organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], organizowanie wycieczek zagranicznych, pla‑
nowanie i organizowanie podróży, planowanie i rezerwowanie po‑
dróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, planowanie
i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elek‑
tronicznych, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za
pomocą środków elektronicznych, planowanie, organizowanie i re‑
zerwacja podróży, planowanie podróży, planowanie trasy podróży,
prowadzenie wycieczek, rezerwacja biletów kolejowych, rezerwacja
biletów lotniczych, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc
na podróż, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, świad‑
czenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, świadczenie
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usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie informacji
turystycznych za pomocą komputera, udzielanie informacji dotyczą‑
cych podróży, udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów,
udzielanie informacji o podróżowaniu za pośrednictwem internetu,
udzielanie informacji online na temat podróży, udzielanie informacji
turystycznych, udzielanie informacji związanych z trasami podróży,
udzielanie informacji związanych z podróżami liniami lotniczymi za
pomocą środków elektronicznych, usługi agencji podróży i rezerwa‑
cji, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży,
udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzie‑
lanie informacji związanych z podróżami i transportem za pomocą
środków elektronicznych, usługi agencji podróży w zakresie organi‑
zowania podróży wakacyjnych, usługi agencji rezerwującej podró‑
że, usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, usługi agencyjne
obejmujące organizację podróży, usługi agencyjne w zakresie or‑
ganizowania podróży, usługi agencyjne w zakresie organizowania
transportu podróżnych, usługi agencyjne w zakresie organizowania
wycieczek morskich, usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc
na podróż, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
osób, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu
dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie re‑
zerwacji i zamówień na transport, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi doradcze związane z organizowaniem
podróży, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
usługi eskortowania podróżnych, usługi informacyjne w odniesie‑
niu do podróży, usługi informacyjne związane z podróżowaniem,
usługi pilotów wycieczek, usługi przewodników turystycznych oraz
informacja o podróży, usługi przewodników turystycznych, usługi
rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji podróży
lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usłu‑
gi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową, usługi rezerwacji
w zakresie wycieczek, usługi rezerwacji wczasów i podróży, usługi
rezerwowania podróży, usługi towarzyszenia podróżnym, usłu‑
gi w zakresie biletów na podróż, usługi w zakresie organizowania
transportu podróżnych, usługi w zakresie pilotów wycieczek, usługi
w zakresie planowania wycieczek, usługi w zakresie podróży, usługi
w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi w za‑
kresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi w zakresie re‑
zerwacji biletów lotniczych, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek
morskich, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu,
usługi w zakresie rezerwowania podróży, usługi w zakresie udostęp‑
niania informacji dotyczących podróży, usługi w zakresie udzielania
informacji związanych z trasami podróży, usługi w zakresie wczasów
zorganizowanych związane z planowaniem podróży, usługi z zakre‑
su organizacji i rezerwacji podróży, usługi związane z biletami lotni‑
czymi, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewod‑
nikiem, usługi organizowania wycieczek, organizacja i rezerwacja
wypraw, organizacja wycieczek, organizacja i rezerwowanie wycie‑
czek, organizacja wycieczek turystycznych, organizacja wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie i przeprowadzanie wypraw kon‑
nych, organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organi‑
zowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie
i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, organizowanie i re‑
zerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezer‑
wowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie i rezerwowanie
wycieczek jednodniowych, organizowanie i rezerwowanie wypraw
i wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie usług przewodników
turystycznych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
jednodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organi‑
zowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie wycieczek ze
zwiedzaniem [transport], organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem
miasta, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wy‑
praw, organizowanie wypraw w ramach wakacji zorganizowanych,
organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wycieczek ze
zwiedzaniem, organizowanie zwiedzania miasta, planowanie i or‑
ganizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycieczek jednodnio‑
wych, prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób trzecich,
prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, rezerwowanie wycieczek
ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, udzielanie informacji turystom związanych
z wyprawami i zwiedzaniem, usługi agencji rezerwującej wycieczki
ze zwiedzaniem, usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem,
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usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych, usługi transportu na wyciecz‑
ki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek na
rzecz turystów, usługi w zakresie organizowania krótkich wycieczek,
usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie rezerwacji
wycieczek, organizowanie wycieczek, zwiedzanie turystyczne.

(111) 311093
(220) 2018 01 16
(210) 481135
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 19
(732) NAGÓRSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE SELMEX, Plewiska, PL.
(540) SELMEX
(510), (511) 7 łożyska, łożyska [części maszyn], młotki [części ma‑
szyn], młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, narzędzia [części ma‑
szyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obudowy łożysk
do maszyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, przekładnie
do maszyn, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, sil‑
niki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, stojany [statory],
szczotki elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektrycz‑
ność], uchwyty [części maszyn], uchwyty wiertarskie [części maszyn],
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, 9 baterie elektryczne, łączni‑
ki elektryczne, drut miedziany izolowany, kable elektryczne, karkasy
dla cewek elektrycznych, komutatory, kondensatory, ładowarki do
baterii, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przełączniki
elektryczne, przewody elektryczne, transformatory elektryczne,
tworniki [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącz‑
ki do przewodów [elektryczność], 17 izolatory do przewodów elek‑
trycznych, dielektryki [izolatory], farby izolacyjne, izolatory, izolatory
do kabli, lakier izolacyjny, ognioodporne materiały izolacyjne, papier
izolacyjny, papier do kondensatorów elektrycznych, taśmy izolacyj‑
ne, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, żywica
naturalna w stanie surowym lub półobrobionym.
(111) 311094
(220) 2018 01 16
(210) 481137
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 19
(732) MARKOWSKA KATARZYNA MARKO, Białystok, PL.
(540) MARKO JEWELLERY MADE IN POLAND
(540)

(111) 311095
(220) 2018 01 16
(210) 481156
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) QUIN
(540)

(531) 26.11.12, 26.03.23, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki takie jak emulsje kremowe, mydła, peelin‑
gi, szampony, odżywki, maski do włosów, płyny do pielęgnacji ciała,
stóp, dłoni oraz włosów.
(111) 311096
(220) 2018 01 16
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ASPARGIUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.

(210) 481164

(111) 311097
(220) 2018 01 16
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POTBLOCK
(540)

(210) 481166

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.07.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(111) 311098
(220) 2018 01 17
(210) 481220
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) BIG TOR OVERSPACE
(510), (511) 6 metalowe bramy garażowe, 7 napędy i automaty do
otwierania drzwi, elektryczne, 19 bramy garażowe niemetalowe.
(111) 311099
(220) 2018 01 17
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) PETZ JERZY, Legionowo, PL.
(540) GONDOLA
(540)

(531) 27.05.01, 17.02.01, 26.03.04, 26.03.24
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szla‑
chetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachet‑
ne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, w szczególno‑
ści: bransoletki, kolczyki, broszki, łańcuszki, naszyjniki, medaliony,
obrączki, ozdoby, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z meta‑
li szlachetnych, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki do
krawatów, szpilki, szpilki ozdobne, diamenty, złoto, srebro, platyna,
perły, nici ze srebra, nici ze złota, nici z metali szlachetnych, srebro
i złoto nieprzetworzone, stopy metali szlachetnych, sztabki metali
szlachetnych, kamienie szlachetne i półszlachetne, zegarki, zegarki
na rękę, zegary i zegarki elektryczne, chronografy, chronometry, ko‑
perty do zegarków, łańcuszki do zegarków, sprężyny do zegarków,
szkiełka do zegarków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zega‑
rów i zegarków, 40 usługi związane z przekształceniem przedmiotów
lub substancji oraz jakimkolwiek procesem powodującym zmianę
ich istotnych właściwości, usługi związane z obróbką materiałów,
mogące występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji
lub przedmiotu innego niż budowlany, usługi polegające na cięciu,
kształtowaniu, polerowaniu przez ścieranie lub pokrywaniu metala‑
mi, a w szczególności: chromowanie, grawerowanie, metale obróbka
i hartowanie, odlewanie metali, platerowanie metali, polerowanie,
złocenie, posrebrzanie, pozłacanie, galwanizacja, spawanie, lutowa‑
nie, szlifowanie, ścieranie.
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(210) 481222

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
fioletowy, różowy
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane
materiały informacyjne, publikacje, broszury, drukowane materiały
firmowe, 35 zarządzanie i administrowanie centrum handlowym, za‑
rządzanie i administrowanie centrum usługowym, zarządzanie i ad‑
ministrowanie centrum rozrywkowym, rozpowszechnianie informa‑
cji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych,
usługi w zakresie gromadzenia towarów i organizowania pokazów
towarów w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w sklepie, cen‑
trum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, punkcie
detalicznym, salonie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów, usługi organizowania
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi sprze‑
daży detalicznej w zakresie produktów z branży spożywczej, artyku‑
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łów powszechnego użytku, 36 usługi administrowania i zarządzania
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi i powierzch‑
niami użytkowymi, wynajmowanie powierzchni handlowych,
biurowych oraz użytkowych, wynajem i dzierżawa powierzchni
w centrum handlowo‑rozrywkowo‑usługowym, 39 wynajem miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, administro‑
wanie miejscami parkingowymi, składowanie towarów, 41 usługi
w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, orga‑
nizowanie i obsługa konkursów i loterii, obsługa sal kinowych i salo‑
nów gier, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez
kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sporto‑
wych przez osoby trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wy‑
stawach, 43 usługi w zakresie prowadzenia punktów gastronomicz‑
nych, restauracji, kawiarni, barów, snack‑barów, dostarczanie potraw
i napojów, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich,
salonów piękności, punktów usług optycznych.

inżynierii wodno‑lądowej, laboratoria badawcze, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, przygotowywanie map cyfrowych, two‑
rzenie map GPS.

(111) 311100
(220) 2018 01 17
(210) 481243
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(540) eko patrol
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno
‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska, aparatura

kontrolno‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia powietrza, przy‑
rządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, czujniki jakości po‑
wietrza, czujniki temperatury powietrza, modele do eksperymentów
naukowych w laboratoriach, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki
danych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu,
urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna aparatura
monitorująca, inna niż do celów medycznych, przyrządy miernicze
do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyło‑
mierze, laserowe mierniki stężenia zanieczyszczeń powietrza, pobie‑
ralne mapy elektroniczne, komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stę‑
żenia zanieczyszczeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza w środowisku
budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, usługi w zakresie badania składników
przepływającego powietrza, usługi w zakresie badania składników
powietrza, usługi gromadzenia danych związanych z jakością powie‑
trza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy‑
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska,
pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, usługi pomiaru i moni‑
torowania jakości powietrza, opracowywanie bezzałogowych stat‑
ków powietrznych (dronów), projektowanie bezzałogowych statków
powietrznych (dronów), usługi akustycznego pomiaru przepływu
powietrza, badania środowiska, świadczenie usług pobierania pró‑
bek do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń
środowiskowych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, ba‑
dania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji doty‑
czących środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowi‑
ska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
doradcze dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy
obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy tere‑
nów utylizacji odpadów, kompilacja informacji dotyczących warun‑
ków środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska,
usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi do‑
radcze związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi badawcze w zakresie
ochrony środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska natu‑
ralnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej,
usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emisji spalin
w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań
i kontroli środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z ba‑
daniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi mapowania stref
zagrożenia smogowego, sporządzanie map zagrożeń smogowych,
usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanie‑
czyszczeń wody, udostępnianie danych technologicznych na temat
innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monitorowa‑
nie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo‑
średnia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w za‑
kresie 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 han‑
dlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, roz‑
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów re‑
klamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk han‑
dlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych, 41 organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze‑
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 311101
(220) 2017 06 14
(210) 472952
(151) 2018 08 20
(441) 2018 01 29
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ULUBIONA MARKA POLAKÓW
(540)

(111) 311102
(220) 2017 06 14
(210) 472953
(151) 2018 08 20
(441) 2018 01 29
(732) WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES SŁODYCZE i PRZEKĄSKI
sweets & snacks
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, do‑
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty‑
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro‑
gnozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró‑
bek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporzą‑
dzanie 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 działal‑
nością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go‑
spodarczej, 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, wypoży‑
czanie 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 balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organi‑
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie.

(111) 311103
(220) 2018 03 09
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) KRAWCZYK‑JASTRZĘBSKA BEATA 3 CARGO,
Goczałkowice‑Zdrój, PL.
(540) 3CARGO
(540)

(210) 483293

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 36 usługi agencji celnej, pośrednictwo celne, 39 usługi
agencji spedycyjnej, usługi składu celnego, usługi magazynowania
towarów, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, wy‑
najem magazynów i miejsc składowania towarów, usługi transportu
lądowego krajowego i międzynarodowego towarów, usługi składo‑
wania, przeładunku, dystrybucji i przechowywania ładunków, usługi
frachtowe, logistyka transportu, usługi dostarczania i udzielania in‑
formacji dotyczących transportu, spedycji, logistyki, usługi dorad‑
cze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie transportu lądowego.
(111) 311104
(220) 2018 01 17
(210) 481246
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(540) eko patrol GIG
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno
‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska, aparatura

kontrolno‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia powietrza, przy‑
rządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, czujniki jakości po‑
wietrza, czujniki temperatury powietrza, modele do eksperymentów
naukowych w laboratoriach, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki
danych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu,
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urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna aparatura
monitorująca, inna niż do celów medycznych, przyrządy miernicze
do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyło‑
mierze, laserowe mierniki stężenia zanieczyszczeń powietrza, pobie‑
ralne mapy elektroniczne, komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stę‑
żenia zanieczyszczeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza w środowisku
budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, usługi w zakresie badania składników
przepływającego powietrza, usługi w zakresie badania składników
powietrza, usługi gromadzenia danych związanych z jakością powie‑
trza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy‑
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska,
pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, usługi pomiaru i moni‑
torowania jakości powietrza, opracowywanie bezzałogowych stat‑
ków powietrznych (dronów), projektowanie bezzałogowych statków
powietrznych (dronów), usługi akustycznego pomiaru przepływu
powietrza, badania środowiska, świadczenie usług pobierania pró‑
bek do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń
środowiskowych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, ba‑
dania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji doty‑
czących środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowi‑
ska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
doradcze dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy
obszarów składowania odpadów monitoring środowiskowy terenów
utylizacji odpadów kompilacja informacji dotyczących warunków
środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środo‑
wiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowi‑
ska, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, usługi
konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi doradcze
związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze w zakre‑
sie zanieczyszczenia środowiska, usługi badawcze w zakresie ochro‑
ny środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo technicz‑
ne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emisji spalin w od‑
niesieniu do środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań i kon‑
troli środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z badaniami
w dziedzinie ochrony środowiska, usługi mapowania stref zagrożenia
smogowego, sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w za‑
kresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji
mających na uwadze ochronę środowiska, monitorowanie wydarzeń
mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno
‑lądowej, laboratoria badawcze, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, przygotowywanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.

(111) 311105
(220) 2018 01 18
(210) 481295
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) Morrison Bowmore Distillers Limited, Glasgow, GB.
(540) AUCHENTOSHAN BARTENDER’S MALT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, whisky.
(111) 311106
(220) 2018 01 18
(210) 481300
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT‑EXPORT, Wrocław, PL.
(540) andrea
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, port‑
monetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui na klucze wyko‑
nane ze skóry, etui na klucze wykonane z imitacji skóry, etui, futerały
na dokumenty, torby, saszetki męskie, saszetki biodrowe, saszetki na
przybory toaletowe, walizki, walizki skórzane, walizki podróżne, wa‑
lizki biznesowe, walizki na kółkach, torebki, torebki skórzane, torebki
tekstylne, małe torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, to‑
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rebki do ręki, torebki kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe,
torebki męskie, wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do
kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty, torby podróżne na ubrania,
trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, futerały na
butelki, 25 paski skórzane, paski tekstylne.

(111) 311107
(220) 2018 01 18
(210) 481301
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) NoTie S.a.r.l., Foetz, LU.
(540) EUROLOAN
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie użytkowe,
oprogramowanie do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do te‑
lefonów komórkowych, karty bankowe (kodowane lub magnetycz‑
ne), oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie
do monitorowania kredytów, 36 usługi bankowe, usługi bankowości
elektronicznej, finansowe usługi bankowe, bankowość on‑line, ban‑
kowość internetowa, transakcje finansowe, usługi transakcji finanso‑
wych on‑line, bankowość elektroniczna, usługi bankowości osobi‑
stej, zautomatyzowane usługi bankowe.
(111) 311108
(220) 2018 01 19
(210) 481308
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311109
(220) 2018 01 19
(210) 481309
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona Fundusze Inwestycyjne
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311110
(220) 2018 01 19
(210) 481310
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona Inwestycje Prywatne
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311111
(220) 2018 01 19
(210) 481311
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona Asset Management
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311112
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kraft
(540)

(210) 481313

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmy‑
warek do naczyń, płyn do mycia naczyń, preparaty do nadawania po‑
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łysku, preparaty do zmywania naczyń, proszek do zmywarek, ścierecz‑
ki nasączone środkiem do zmywania naczyń, środki do płukania do
zmywarek, środki do zmywania naczyń, środki ułatwiające suszenie do
zmywarek naczyń, tabletki do zmywarek, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, mydło w płynie do mycia naczyń.

(111) 311113
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dumni z tego, co nasze
(540)

(210) 481314

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery in‑
formacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty,
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, dru‑
kowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gaze‑
ty, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, ka‑
talogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki,
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promo‑
cyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamo‑
we, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi
organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi progra‑
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie
marketingowe.
(111) 311114
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NATURA MOŻE BYĆ Z NAS DUMNA
(540)

(210) 481315

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i in‑
struktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, bony upomin‑
kowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, druki, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowa‑
ne, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publika‑
cje promocyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe,
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowa‑
nia i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mię‑
sne, pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby,
owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych,
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe,
gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemnia‑
ków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
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na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurtowe
i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, produk‑
ty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet,
sosy jako przyprawy, sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski
z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniada‑
niowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogur‑
ty i sorbety, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania
na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, ciasto do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skro‑
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 pło‑
dy rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce,
warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone,
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże na‑
siona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzo‑
wane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowarskie, napoje na
bazie orzechów i soi, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego zwią‑
zane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych,
przetworzonych produkty mięsne, past mięsnych, pasztetów, smalcu, jaj
i produktów z jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, ryb, owoców morza i mię‑
czaków, past rybnych i z owoców morza, przetworzonych owoców, wa‑
rzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek,
dżemów, kompotów, past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych,
gotowych dań z mięsą przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemnia‑
ków, przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przeką‑
sek na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogur‑
towych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów
mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodat‑
ków smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, mąki,
syropów i melasy, octu, sosów jako przypraw, sosów, pikantnych sosów,
czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożo‑
wych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku, cze‑
kolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, cu‑
kierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów cukierniczych, ciast,
tart i ciasteczek, suchego i świeżego makaronu, klusek i pierogów, dań
na bazie ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia,
gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania, cu‑
krów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów
pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich polew i nadzień, ziaren prze‑
tworzonych, skrobi i wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia
i drożdży, płodów rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i le‑
śnych, świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu
i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemie‑
nia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin strączkowych,
napojów owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazo‑
wanych, napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów,
syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie
orzechów i soi, usługi dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi re‑
klamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, usługi
organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informa‑
cji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admini‑
strowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działal‑
ności gospodarczej.

(111) 311115
(220) 2018 01 19
(210) 481316
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Księżyno, PL.
(540) TOROIDY TRANSFORMATORY LACHOWSKI
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 transformatory.

Nr 10/2018

(111) 311116
(220) 2018 01 19
(210) 481323
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) AROMA DOROTA BIERNACKA MIROSŁAW BIERNACKI
SPÓŁKA JAWNA, Wałcz, PL.
(540) Aroma
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 05.03.13, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, eks‑
trakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza,
herbata odchudzająca do celów medycznych, herbata z ziół do
celów leczniczych, herbata ziołowa [napoje lecznicze], herbaty
ziołowe do celów leczniczych, lecznicze napary ziołowe, mieszanki
ziołowe do użytku medycznego, napary lecznicze, napoje ziołowe
do użytku leczniczego, napoje stosowane w lecznictwie, odżywcze
suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplemen‑
ty diety dla ludzi, wyciągi z roślin leczniczych, wyciągi z ziół lecz‑
niczych, wywary do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 herbata, herbata do za‑
parzania, herbata mrożona, herbata w torebkach herbaty ziołowe
inne niż do celów leczniczych, herbaty o smaku owocowym (inne
niż lecznicze), herbaty owocowe, herbaty ziołowe [napary], kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, mieszanki herbat, napary, inne niż
do celów leczniczych, napary ziołowe, nielecznicze napoje na ba‑
zie herbaty, substytuty herbaty, zioła do celów spożywczych, zioła
przetworzone, zioła suszone.
(111) 311117
(220) 2018 01 19
(210) 481329
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) KRONFLY ALAN, Gdańsk, PL.
(540) Aperitivo
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi koktajl
barów, pizzerie, puby, stołówki, kawiarnie, przygotowywanie posił‑
ków, usługi kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na
wynos, serwowanie jedzenia i napojów, restauracje, bary.
(111) 311118
(220) 2018 01 19
(210) 481334
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Księżyno, PL.
(540) FEZZ AUDIO
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 wzmacniacze lampowe.
(111) 311119
(220) 2018 01 19
(210) 481336
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) MAD SHOT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 311120
(220) 2018 01 19
(210) 481340
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona TFI
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 311121
(220) 2018 01 19
(210) 481342
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) BRAKESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BRAKESTOCK
(510), (511) 12 samochody osobowe, samochody osobowe i części
konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, skutery (pojazdy),
traktory ciągniki, przyczepy (pojazdy), quady, motocykle, części i ak‑
cesoria do pojazdów, 35 organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi (handel), handel (zarządzanie w zakresie zamó‑
wień), zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, przeprowadzanie
sprzedaży aukcyjnej, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojaz‑
dów mechanicznych.
(111) 311122
(220) 2018 01 19
(210) 481343
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) OWL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MADE IN M
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, akcesoria, bielizna, galanteria skórza‑
na, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej odzieży, akcesoriów,
obuwia i galanterii skórzanej.
(111) 311123
(220) 2018 01 19
(210) 481353
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) CHILLEMON
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje
niegazowane, syropy, soki owocowe, wody gazowane, wody niega‑
zowane, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, na‑
poje witaminizowane.
(111) 311124
(220) 2018 01 22
(210) 481404
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) MMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łask, PL.
(540) VILLARO
(540)

(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.11, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 25 odzież męska, w szczególności koszule, garnitury,
marynarki, spodnie, swetry, płaszcze, paski. rękawice, nakrycia gło‑
wy, krawaty, muszki, 35 sprzedaż detaliczna I hurtowa odzieży mę‑
skiej, w szczególności koszul, garniturów, marynarek, spodni, swe‑
trów, płaszczy, pasków, rękawic, nakryć głowy, krawatów, muszek.
(111) 311125
(220) 2018 01 22
(210) 481408
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311126
(151) 2018 06 20

(220) 2018 01 22
(441) 2018 02 26

(210) 481413
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(732) BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) bellbox.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.07.25, 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za
pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu w zakresie zarządza‑
nia relacjami z klientami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak‑
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, dystrybucja próbek reklamowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania
rynku, 37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunika‑
cyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnianie dostępu do
treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu‑
terowych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 311127
(220) 2018 01 22
(210) 481414
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.07.25, 26.15.09, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za
pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu w zakresie zarzą‑
dzania relacjami z klientami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji ludzi, dystrybucja próbek reklamowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania
rynku, 37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunika‑
cyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnienie dostępu do
treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu‑
terowych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 311128
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) maizgran
(540)

(210) 481418

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pe‑
stycydy, herbicydy.
(111) 311129
(220) 2018 01 22
(210) 481419
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) bellbox
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(510), (511) 21 wyroby szklane gospodarstwa domowego formowa‑
ne ręcznie i automatycznie.

(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za
pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu w zakresie zarzą‑
dzania relacjami z klientami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji ludzi, dystrybucja próbek reklamowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania
rynku, 37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunika‑
cyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnianie dostępu do
treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń kompu‑
terowych, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 311130
(220) 2018 01 22
(210) 481427
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) FRAS KRZYSZTOF WIKI MEBLE, Dobrydział, PL.
(540) WIKI MEBLE
(510), (511) 20 meble, stoły, meble sypialne, meble domowe, meble
skórzane, komody, szafy, akcesoria meblowe wyposażenia domu,
lustra, ławy, stoły, łóżka, meble wypoczynkowe, meble drewniane,
meble wypoczynkowe, regały, półki, meble ze szkła, meble do sie‑
dzenia, meble biurowe, meble dla dzieci, wieszaki stojące, wieszaki
wiszące, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, mebli domowych,
mebli biurowych oraz akcesoriów meblowych wyposażenia domu.
(111) 311131
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) COINBAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Coinbaq
(540)

(210) 481429

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.04,
24.13.22
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi re‑
klamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, badania rynku, usługi w zakresie tworzenia i pozycjono‑
wania marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, analiza danych
biznesowych, analiza rynku, analizy funkcjonowania firm, doradztwo
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć przed‑
siębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przed‑
siębiorstwami, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość
i audyt, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej
i tożsamości marki, 36 usługi w zakresie wycen, usługi w zakresie nie‑
ruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 311132
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) KROSNO BRILLIANCE IN GLASS SINCE 1923
(540)
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(210) 481441

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17

(111) 311133
(220) 2018 01 22
(210) 481444
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) BIEŃKO GRZEGORZ BSCAFFE, Stalowa Wola, PL.
(540) Konesso
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01,
26.11.07, 26.11.10, 11.03.04
(510), (511) 11 ekspresy do kawy espresso, elektryczne ekspresy do
kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, elektryczne domowe ekspre‑
sy do kawy, elektryczne zaparzacze do kawy, urządzenia do palenia
kawy, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne,
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, gąsiory,
gąsiory szklane, karafki [na alkohol], komplety do likierów, kryształ
[wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kufle na piwo, mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, do
celów domowych [blendery], młynki do pieprzu ręczne, naczynia do
mieszania koktajli [shakery], młynki do użytku domowego, ręczne,
naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napo‑
jów, nieelektryczne młynki kuchenne, patery, pieprzniczki, foremki
do wycinania ciasteczek, czajniki do herbaty, czajniki nieelektryczne,
dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy
nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzióbki do nalewania, formy
i foremki będące przyborami kuchennymi, foremki do lodu, otwie‑
racze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), piknikowe koszyki
z naczyniami, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, pojemniki kuchenne, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki na wykałaczki, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prze‑
nośne chłodziarki, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze,
pudełka obiadowe, salaterki, rękawice do piekarnika, serwisy do her‑
baty, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do kawy [zastawa stołowa],
sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, solniczki, spodeczki,
świeczniki, tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace papie‑
rowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, termosy, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta do‑
mowe, wazony, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, zestawy do przypraw, 29 wiórki kokosowe, rodzynki,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy preparowa‑
ne, orzechy jadalne, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału,
mleko w proszku, mleczne produkty, dżemy, desery owocowe, bita
śmietana, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe,
chipsy ziemniaczane, koktajle mleczne, 30 batony zbożowe, batoni‑
ki, bułeczki słodkie, bułki, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta
mrożone, ciasto biszkoptowe, ciasto o przedłużonej trwałości, cyna‑
mon (przyprawa), przyprawy korzenne, czekolada, czekolada pitna,
czekolada w proszku, czekoladki, desery lodowe, desery mrożone,
desery z muesli, gofry, gotowe desery na bazie czekolady, kakao (pa‑
lone, w proszku, granulowane lub w napojach), kawa (palona, niepa‑
lona, w proszku, granulowana lub w napojach), kawa aromatyzowa‑
na, kawa bezkofeinowa, herbata, herbata mrożona, kakao i namiastki
tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodo‑
wa, koncentraty kawy, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśni‑
ki, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje zawierające
kakao, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ciastka, ciasto śniada‑
niowe, ciasto śliwkowe, ciasto biszkoptowe, ciasto filo, ciasto kruche,
lukrowane ciasto, orzechy w czekoladzie, słodycze w formie galare‑
tek owocowych, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, sól kuchenna, wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z de‑
serami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawa stołową, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza‑
nia żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do
przyrządzania kawy, 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi baro‑
we.

(111) 311134
(220) 2018 01 22
(210) 481448
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) POLSKIE SKARBY KULINARNE wczoraj i dziś
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje drukowane, czasopi‑
sma, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, arkusze z two‑
rzyw sztucznych, folie i torby do owijania i pakowania, matryce do
druku ręcznego, papier i karton, 25 odzież, buty, obuwie, ubranie sze‑
fa kuchni, mianowicie płaszcze szefa kuchni, marynarki szefa kuchni,
koszule szefa kuchni, spodnie szefa kuchni, nakrycia głowy szefa
kuchni, czapki szefa kuchni, apaszki szefa kuchni, bandany szefa kuch‑
ni, 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, ajvar
(pasta z papryki, bakłażanów i czosnku), mleko albuminowe, ekstrak‑
ty alg do celów spożywczych, alginiany do celów kulinarnych, koktaj‑
le jajeczne bezalkoholowe, przecier jabłkowy, karczochy konserwo‑
we, pasta z bakłażana, ostrygi, nieżywe, kaszanka, fasolka
konserwowa, buliony, koncentraty rosołowe, pasty do kromek zawie‑
rające tłuszcz, masło, krem na bazie masła, daktyle, zsiadłe mleko,
żółtka jajek, jaja w proszku, białko do celów kulinarnych, białka jajek,
groszek konserwowy, masło arachidowe, orzechy ziemne przetwo‑
rzone, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, korniszony,
surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, ryby, ryby solone, konser‑
wowane ryby, filety rybne, żywność przygotowywana z ryb, konser‑
wy rybne, klej rybi spożywczy, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
przeciery rybne, ikra rybia przetworzona, mięso konserwowane, gala‑
rety mięsne, konserwy mięsne, mięso solone, chipsy owocowe, owoce
konserwowane w alkoholu, miąższ owoców, sałatki owocowe, przeką‑
ski na bazie owoców, galarety, krewetki różowe (nieżywe), drób, nie‑
żywy, żelatyna, warzywa w puszkach, przeciery warzywne, sałatki
warzywne, opiekane wodorosty, śledzie, nieżywe, homary, nieżywe,
dżem imbirowy, jogurt, przetwory do zup jarzynowych, flaki, owoce
kandyzowane, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniaczane, placki ziem‑
niaczane, ser, kawior, kefir (napój mleczny), hummus (pasta z ciecie‑
rzycy), kiszone warzywa (kimchi), szpik kostny zwierzęcy jadalny, olej
kostny, jadalny, masło kokosowe, olej i tłuszcz kokosowy (do celów
spożywczych), wiórki kokosowe, olej kokosowy, mleko zagęszczone,
czosnek konserwowy, zupy, raki, nieżywe, krokiety, skorupiaki, nieży‑
we, podpuszczka, łosoś, nieżywy, langusty, nieżywe, wątroba, wą‑
tróbka, pasztet z wątróbki, olej z siemienia lnianego do celów kulinar‑
nych, lecytyna do celów kulinarnych, soczewica konserwowana,
mleko migdałowe do celów kulinarnych, margaryna, marmolada,
migdały mielone, olej kukurydziany, enzymy mlekowe do celów spo‑
żywczych, napoje z produktów mlecznych, z przewagą mleka, omułki
jadalne, nieżywe, koktajle mleczne, serwatka, orzechy preparowane,
owoce konserwowane, mrożone owoce, owoce w puszkach, oliwki
konserwowane, olej z oliwek, jadalny, olej z orzecha palmowego do
żywności, olej palmowy jadalny, pasta z cukinii, pektyna do celów ku‑
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linarnych, soki roślinne do gotowania, piccalilli (marynowane warzy‑
wa w pikantnym sosie musztardowym), pikle, grzyby konserwowane,
pyłki kwiatowe jako żywność, kompot żurawinowy, mleko sfermento‑
wane, biały ser z chudego mleka (quark), olej rzepakowy jadalny, mle‑
ko ryżowe, riażenka (prażone zsiadłe mleko), rodzynki, śmietana (pro‑
dukty mleczarskie), nasiona, przetworzone, anchois, nieżywe,
sardynki, nieżywe, kapusta kwaszona, skórki owocowe, małże (mię‑
czaki) nieżywe, szynka, bita śmietana, jaja ślimacze jadalne, wieprzo‑
wina, smalec, strzykwy nieżywe, poczwarki jedwabnika do spożycia
przez ludzi, spożywczy olej sezamowy, tahini (pasta z ziarna sezamo‑
wego), krewetki, nieżywe, kwaśna śmietana, soja konserwowana spo‑
żywca, mleko sojowe, pestki słonecznika przetworzone, olej słonecz‑
nikowy do celów spożywczych, bekon, łój spożywczy, składniki do
sporządzania zup, tuńczyk, nieżywy, tofu, przecier pomidorowy, sok
pomidorowy do gotowania, trufle konserwowane, małże, nieżywe,
aloes spożywczy, jadalne gniazda ptaków, dziczyzna, kiełbaski, kieł‑
baski w cieście, mięso i wędliny, preparaty do sporządzania bulionu,
cebula konserwowana, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał i substy‑
tuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, przetworzone
owoce, grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe
posiłki składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub warzyw, zupy
i wywary, przekąski i desery, mianowicie ptasie gniazda, gulasz oraz
wstępnie ugotowany gulasz, zagęszczone sosy pomidorowe, dipy,
przekąski z wieprzowiny, soja (przetworzona), gotowe posiłki, głów‑
nie z mięsa, ryby, owoce morza i warzywa, przekąski i przystawki
z ziemniaków, zupy i przetwory do zup, wywary i rosoły, chipsy z juki,
30 ryż, tapioka, sago, mąka, chleb, pieczywo, ciasto na wypieki, wyro‑
by cukiernicze, lody, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lód, zioła do ce‑
lów spożywczych, anyż, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki
eteryczne, mąka pszenna, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne,
ocet piwny, bułeczki słodkie, chleb bezdrożdżowy, herbatniki petit
‑beurre, chow‑chow (przyprawa), cheesburgery, chutney (ostry, gęsty
sos), kuskus (kasza), curry (przyprawa), puddingi, musy deserowe,
lody spożywcze, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachido‑
wych, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eterycz‑
ne i olejki eteryczne, makaron nitki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, mięso zapiekane w cieście, mięsne sosy, po‑
madki (cukierki), sosy owocowe, sajgonki, ciasto na słodkie wypieki,
czosnek mielony (przyprawa), mleko pszczele, owocowe galaretki
(słodycze), kasza kukurydziana, jęczmień łuskany, kasza perłowa,
mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, chipsy (produkty zbożowe), batony zbożowe, przekąski na
bazie zbóż, przyprawy, goździki (przyprawa), glukoza do celów kuli‑
narnych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kasza manna, ka‑
sze spożywcze, owies łuskany, płatki owsiane, owsianka, owies gnie‑
ciony, chałwa, imbir (przyprawa), jogurt mrożony (lody spożywcze),
aromaty kawowe, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące
kawę, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, cukierki, kapary,
karmelki (cukierki), mąka ziemniaczana, guma do żucia, ciasteczka, sól
kuchenna, sól do konserwowania żywności, krakersy, napary, inne niż
do celów leczniczych, ciasta, lukier do ciast, zioła konserwowane
(przyprawy), ciasto w proszku, ciasto na wypieki, kurkuma, kurkuma
jadalna, lukrecja (cukiernictwo), pałeczki lukrecjowe (wyroby cukier‑
nicze), aromaty spożywcze, inne niż olejki eteryczne, piernik, mąka
kukurydziana, mąka kukurydziana, mączka kukurydziana, makaron
rurki, makaroniki (wyroby cukiernicze), maltoza, słód do celów spo‑
żywczych, herbatniki słodowe, ekstrakt słodowy do celów spożyw‑
czych, wyroby na bazie migdałów, marynaty, marcepan, pasta migda‑
łowa, majonez, potrawy na bazie mąki, woda morska do gotowania,
napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, ryż na mleku,
napoje czekoladowe z mlekiem, glazury do szynki, ciasto na słodkie
wypieki, muesli, gałka muszkatołowa, produkty spożywcę na bazie
owsa, papryka (przyprawy), gotowe potrawy na bazie makaronu, ma‑
karon gotowy, orzechy w polewie czekoladowej, mąka orzechowa,
cukier palmowy, bułka tarta, sosy do makaronów, pasztet w cieście
(pâtés en croûte), placki, pastylki (wyroby cukiernice), pielmieni (pie‑
rogi z nadzieniem mięsnym), pesto (sos), ptifurki (ciasteczka), naleśni‑
ki, pieprz, pierniczki, mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki mię‑
towe,
pizza,
kukurydza
prażona
(popcorn),
propolis,
wysokoproteinowe batoniki zbożowe, puddingi, quiche, pierożki ra‑
violi, wafle ryżowe, przekąski na bazie ryżu, przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), lód naturalny lub sztuczny, kawa niepalona, szafran
(przyprawa), preparaty usztywniające do bitej śmietany, sosy sałatko‑
we, kanapki, sosy (przyprawy), zaczyn, czekolada, napoje na bazie

3842

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

czekolady, musy czekoladowe, ziele angielskie, sól selerowa, bułki,
mąka gorczycowa, pasta z soi (przyprawy), mąka sojowa, sos sojowy,
sorbety (lody), spaghetti, proszki do sporządzania lodów, soda
oczyszczona (wodorowęglan sodu do pieczenia), skrobia do celów
spożywczych, anyż gwiaździsty, sushi, słodziki naturalne, tabule (sa‑
łatka z kuskus), tacos (danie meksykańskie), mąka z tapioki, ciasto
(masa do pieczenia), enzymy do ciast, makarony, sos pomidorowy,
tarty, czekoladowe ozdoby do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast,
tortille, wanilia (aromat), wanilina (aldehyd, substytut wanilii), gofry,
wareniki [pierogi z nadzieniem], wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, pro‑
dukty wiążące do kiełbas, aromaty (preparaty) do żywności, cykoria
(substytut kawy), cynamon (przyprawa), gluten jako artykuł spożyw‑
czy, pralinki, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze, suchary, gotowe posiłki składające się głównie
z makaronu lub ryżu i słone przekąski, w szczególności przekąski na
bazie kukurydzy, zbóż, mąki i sezamu, herbatniki i krakersy, pierogi,
naleśniki, makarony, ryż i produkty zbożowe, pasta i dania mączne,
kanapki i pizza, sajgonki i rolki wodorostów, bułeczki gotowane na
parze, tortille, sól, dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, de‑
sery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro‑
dukty pszczele, mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i na‑
miastki tych towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia, krakersy rybne, 31 ziarno siewne,
produkty rolne niezawarte w innych klasach, produkty ogrodnicze
niezawarte w innych klasach, produkty leśne niezawarte w innych kla‑
sach, zwierzęta żywe, owoce świeże, warzywa świeże, nasiona, rośliny
naturalne (żywe), kwiaty, karmy i pasze dla zwierząt, słód, wodorosty
spożywcze dla ludzi i zwierząt, aloes (roślina), piasek aromatyczny
(ściółka) dla zwierząt domowych, karczochy, świeże, ostrygi świeże,
drzewa (rośliny), kora surowa, jagody, świeże owoce, cebulki kwiato‑
we, fasola, świeża, pokrzywy, choinki, cykoria świeża, groch świeży,
orzeszki arachidowe świeże, kasztany jadalne świeże, ryby żywe, ikra
rybia, mączka rybna na pasze dla zwierząt, ogórek świeży, szpinak
świeży, ziarno do żywienia zwierząt, słoma (pasza), cukinie świeże,
drób (żywy), papier pokryty piaskiem (ściółka) dla zwierząt domo‑
wych, napoje dla zwierząt domowych, ziarna (zboże), świeża zielona
sałata, orzechy laskowe, śledzie, żywe, siano, wióry drewniane do wy‑
robu miazgi drzewnej, chmiel, szyszki chmielowe, homary żywe,
chleb świętojański, surowy, ziarno kakaowe w stanie surowym, świeże
ziemniaki, artykuły do żucia dla zwierząt, zarodki (botanika), otręby
zbożowe, czosnek świeży, orzechy kokosowe, wieńce z kwiatów natu‑
ralnych, raki żywe, skorupiaki (żywe), zioła ogrodowe świeże, łosoś,
żywy, langusty, żywe, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, soczewica
świeża (warzywa), kukurydza, migdały (owoce), małże żywe, słomiana
mierzwa (do przykrycia hummusu), orzechy, oliwki świeże, pomarań‑
cze świeże, rośliny, grzyby świeże, papryki (rośliny), pory świeże, ryż
nieprzetworzony, mąka z ryżu (pasza), rabarbar świeży, nasienie żyta,
burak, sardynki, żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, krzewy, pro‑
dukty do ściółki dla zwierząt, szyszki sosnowe, tuńczyk żywy, wino‑
grona świeże, kwiaty suszone do dekoracji, pszenica, owoce cytruso‑
we świeże, trzcina cukrowa, cebula świeża (warzywa), żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod‑
nicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 woda mineralna (napoje), woda
gazowana, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, syropy do
wyrobu napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, pa‑
stylki do napojów gazowanych, mleko z orzeszków ziemnych (napój
bezalkoholowy), produkty do wytwarzania wody mineralnej, produk‑
ty do produkcji wody gazowanej, esencje do produkcji napojów, soki
warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw (smoothies), napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, preparaty do produkcji napo‑
jów, 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, gotowe napoje alkoholowe,
inne niż na bazie piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholo‑
wych, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 popielniczki, kamie‑
nie do zapalniczek, pojemniczki z gazem do zapalniczek, tytoń do
żucia, ustniki do cygarniczek, ciekłe roztwory do użytku w e‑papiero‑
sach, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki, tabaka, taba‑
kierki, pojemniki na tytoń, kieszonkowe przyrządy do skręcania pa‑
pierosów, waporyzatory dla palaczy, do stosowania ustnego,
papierosy, papierośnice, filtry do papierosów, bibułki papierosowe,
bloczki bibułki papierosowej, cygaretki, cygara, gilotynki do cygar,
cygarnice, humidory, tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty
tytoniu), fajki, woreczki na tytoń, sznurek do tytoniu i puszki na tytoń,
zapałki, waporyzatory dla palaczy i dla elektronicznych papierosów
oraz środki aromatyzujące i rozwiązania dla powyższych, części i ak‑
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cesoria dla wszystkich powyżej wymienionych towarów, zawartych
w tej klasie, 35 usługi aukcyjne, reklama, rozpowszechnianie reklam
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
komputerowe przetwarzanie zamówień zakupowych online, zbiera‑
nie informacji dla biznesu w bazach danych, zbieranie informacji o re‑
klamie towarów i usług dostarczanych przez innych w komputerowej
bazie danych, opracowanie systemów premii i premii jako środków
utrzymania klientów do celów marketingowych, a mianowicie admi‑
nistrowanie programem rabatowym w celu umożliwienia zniżek na
usługi dystrybucji dla uczestników poprzez korzystanie z programu
rabatowego dla członków, organizowanie kontaktów handlowych
i biznesowych w celu sprzedaży i zakupu towarów i usług, usługi za‑
mawiania, usługi związane z dostawą i przetwarzaniem faktur, rów‑
nież w przypadku handlu elektronicznego, w odniesieniu do towarów
powszechnego użytku i produktów konsumenckich, prezentacje
usług w Internecie, organizowanie subskrypcji, usługi sprzedaży deta‑
licznej w odniesieniu do gier elektronicznych, gier komputerowych,
gier wideo, oprogramowania gier elektronicznych i oprogramowania
do gier wideo, filmów, muzyki, usługi handlu detalicznego online
związane z pobieralnymi i udostępnianymi za pomocą transmisji stru‑
mieniowej nagranymi grami elektronicznymi, filmami, seriami, muzy‑
ką i innymi danymi, usługi handlu detalicznego i / lub hurtowego, a tak‑
że usługi online lub detaliczne za pośrednictwem katalogów związane
z żywnością i napojami, tytoniem, napojami alkoholowymi i bezalkoho‑
lowymi, preparatami chemicznymi, czyszczącymi, polerującymi, ścier‑
nymi i piorącymi, środkami toaletowymi, wyrobami aptecznymi, kosme‑
tykami, produktami kosmetycznymi, środkami sanitarnymi, artykułami
medycznymi, farmaceutycznymi i weterynaryjnymi, produktami perfu‑
meryjnymi, papierem, artykułami piśmiennymi, odzieżą, dodatkami
odzieżowymi, butami, obuwiem, nakryciami głowy, matami, artykułami
gospodarstwa domowego, maszynami do użytku domowego, narzę‑
dziami ręcznymi, materiałami budowlanymi, artykułami ogrodniczymi,
urządzeniami rolniczymi, artykułami optycznymi, aparaturą elektryczną
i elektroniczną, oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, smart‑
fonami, telefonami, komputerami, biżuterią, zegarami, plikami mu‑
zycznymi do pobrania, filmami do pobrania, grami do pobrania, opro‑
gramowaniem i aplikacjami do pobrania, artykułami sportowymi,
wyrobami tekstylnymi, bagażem i torbami, materiałami do pakowa‑
nia, workami, woreczkami, sakiewkami, wyrobami papierniczymi,
urządzeniami do ogrzewania i chłodzenia, formularzami (blankieta‑
mi, drukami), oświetleniem, drobnymi wyrobami metalowymi, abażu‑
rami, roletami, dziełami sztuki, przyborami kuchennymi, urządzenia‑
mi gospodarstwa domowego i kuchennymi, sprzętem AGD do użytku
domowego i przemysłowego, narzędziami do cięcia, sztućcami do
jedzenia, nożami, nożyczkami, zabawkami, meblami, akcesoriami me‑
blowymi wyposażenia domu, akcesoriami samochodowymi, świeca‑
mi, narzędziami i wyrobami metalowymi, artykułami dla majsterkowi‑
cza/do majsterkowania, kwiatami, roślinami, nasionami do sadzenia,
artykułami na potrzeby hobby i do majsterkowania, artykułami elek‑
tronicznymi, do nagrywania dźwięku i nośnikami danych, urządzenia‑
mi do oświetlenia, ogrzewania, gotowania, chłodzenia, suszenia
i wentylacji, instalacjami sanitarnymi i akcesoriami, pojazdami, czę‑
ściami samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, fajerwerka‑
mi, instrumentami i przyrządami optycznymi, instrumentami mu‑
zycznymi, artykułami biurowymi, z wyjątkiem mebli, wyrobami
rymarskimi, namiotami, plandekami, wyrobami ze skóry i imitacji skó‑
ry, produktami rolnymi, ogrodowymi i leśnymi, artykułami spożyw‑
czymi dla zwierząt, artykułami do palenia, tytoniem, usługi
importowo‑eksportowe, Odbieranie, przetwarzanie i obsługa zamó‑
wień (usługi w zakresie czynności biurowych), usługi w zakresie naby‑
wania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla innych przed‑
siębiorstw), zamawianie usług umieszczania i dostarczania oraz
zarządzania fakturami, w tym w ramach handlu elektronicznego,
usługi fakturowania, planowanie programów premiowych i lojalno‑
ściowych jako programów utrzymania klientów w celach marketingo‑
wych (o ile są one ujęte w klasie 35), monitorowanie programów pre‑
miowych i lojalnościowych przy użyciu oceny danych matematycznych
w celu tworzenia statystyk i kompilacji danych statystycznych (o ile są
one zawarte w klasie 35), przyciąganie klientów i obsługa klienta za
pomocą reklam pocztowych (mailingi), organizowanie i prowadzenie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, planowanie,
opracowywanie i prowadzenie inicjatyw reklamowych, sponsoring
w formie reklamy, publikowanie druków do celów reklamowych, po‑
kazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, materiałów reklamowych i czasu reklamowe‑
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go w środkach przekazu, kolportaż próbek, poszukiwania w zakresie
patronatu, marketing (badanie rynku), w tym za pośrednictwem sieci
cyfrowych, badania rynku, badania opinii publicznej, merchandising
(promocja sprzedaży), wyszukiwanie danych w plikach komputero‑
wych dla innych osób i / lub badania biznesowe, agencje informacji
handlowej, utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, ba‑
danie cen towarów i usług, zarządzanie fakturami w elektronicznych
systemach zamówień, wynajem maszyn biurowych i sprzętu, automa‑
ty i stoiska sprzedażowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, pośrednictwo w zakre‑
sie adresów, kontaktów handlowych i biznesowych, również w Inter‑
necie, transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, również w ra‑
mach handlu elektronicznego, umów z telefonami komórkowymi (dla
osób trzecich), umów dotyczących kupowania i sprzedawania towa‑
rów dla osób trzecich, przygotowywanie umów reklamowych i pro‑
mocyjnych dla osób trzecich, organizowanie subskrypcj* gazet dla in‑
nych, doradztwo l konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo biz‑
nesowe w zakresie koncepcji franczyzy, doradztwo biznesowe dla firm
rozpoczynających działalność, administrowanie działalnością gospo‑
darczą, udostępnianie profesjonalnych sieciowych usług biznesowych
w branży spozyw, udostępnianie informacji biznesowych w zakresie
przemysłu spożywczego, napojów i hotelarstwa, 38 komunikacja za
pośrednictwem blogów online, usługi łączności online, udostępnianie
forów internetowych online, przesyłanie informacji drogą online, łącz‑
ność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów (cha‑
troomów), linii chatowych i forów internetowych, elektroniczna trans‑
misja obrazów, fotografii, obrazów graficznych i ilustracji w globalnej
sieci komputerowej, nadawanie treści audiowizualnych i multimedial‑
nych za pośrednictwem Internetu, 40 przetwarzanie żywności i napo‑
jów, produkcja na zamówienie i usługi produkcyjne, wytwarzanie
energii, obróbka materiałów do produkcji artykułów ceramicznych,
obróbka materiałów wiązką laserową, polerowanie powierzchni, gra‑
werowanie, emaliowanie, glazurowanie, lakierowanie, obróbka meta‑
lu (kucie), obróbka metalu (kształtowanie), obróbko metalu (tłoczenie),
obróbką drewna, trawienie szkła (wytrawianie), dmuchanie szkła, dru‑
kowanie i wywoływanie zdjęć i filmów, powielanie nagrań audio i vi‑
deo, 41 usługi w zakresie oświaty (nauczanie), nauczanie i szkolenia,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze
i reporterskie, szkolenia edukacyjne, seminaria, organizowanie i pro‑
wadzenie kongresów, zapewnienie kursów edukacyjnych, organizo‑
wanie zawodów sportowych, usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne,
organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozryw‑
kowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów
zdrowia (ćwiczenia fizyczne), usługi klubów zdrowia (zdrowie, ćwicze‑
nia fizyczne), udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowe‑
go, przedszkola, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, publi‑
kowanie materiałów drukowanych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, nauczanie gotowania, usługi eduka‑
cyjne związane z gotowaniem, 42 usługi naukowe i technologiczne
oraz badania i projektowanie z nimi związane, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i opracowywanie sprzętu i oprogra‑
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie ochrony środowi‑
ska, usługi doradcze w zakresie badań środowiskowych, dostarczanie
informacji na temat ochrony środowiska, tworzenie informacji o śro‑
dowisku, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, konsul‑
tacje dotyczące środowiska, badania środowiskowe, certyfikacja (kon‑
trola jakości), 43 usługi obiektów gościnnych, usługi w zakresie
dostarczania żywności i napojów, restauracje, bary, usługi zakwatero‑
wania tymczasowego, kawiarnie, kafeterie (bufety), planowanie przy‑
jęć (usługi zaopatrzenia w napoje i żywność), obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (katering), dostawa
do domu posiłków i napojów do bezpośredniego spożycia (katering),
usługi wypożyczania, usługi rezerwacji.
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danych, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do odtwarzania
danych, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, płyty kompak‑
towe, płyty DVD, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, sprzęt do
przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie, urządzenia tele‑
komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu
użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyj‑
nej, oprogramowanie użytkowe, urządzenia elektroniczne do prze‑
twarzania danych, sprzęt do komunikacji, programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on
‑line, oprogramowanie komputerowe do organizowania i przegląda‑
nia obrazów i zdjęć cyfrowych, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi
wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, urządzenia i przyrządy do prze‑
twarzania dźwięku, urządzenia wideo, urządzenia telewizyjne, odbior‑
niki radiowe, wygaszacze ekranu, tablety, czytniki książek cyfrowych,
aplikacje komputerowe do pobrania, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medial‑
nych za pośrednictwem Internetu, sprzęt i akcesoria do przetwarzania
danych (elektryczne i mechaniczne), nagrania cyfrowe, nagrane filmy,
filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, nagrania mu‑
zyczne, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania multimedialne, ho‑
logramy, sprzęt komputerowy (hardware), oprogramowanie rozryw‑
kowe, oprogramowanie gier, programy gier elektronicznych do
pobrania, urządzenia do nauczania, karty zawierające elektronicznie
zarejestrowane dane, karty pamięciowe, kodowane karty identyfika‑
cyjne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku
w związku z płatnością za usługi, karty kredytowe, karty inteligentne
(karty z układem scalonym), aparaty fotograficzne, przezrocza (foto‑
grafia), kinematograficzne filmy, publikacje elektroniczne, do pobra‑
nia, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, pobieralne nagra‑
nia dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, filmy do pobrania,
pliki muzyczne do pobierania, okulary, modne okulary, etui na okulary,
oprawki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, łańcuszki do okula‑
rów, sznureczki do okularów, podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 14 biżuteria,
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, stopy metali
szlachetnych, dzieła sztuki z metali szlachetnych, metale szlachetne,
kamienie jubilerskie, kamienie sztuczne (szlachetne i półszlachetne),
pudełka z metali szlachetnych, ozdoby wykonane z lub pokryte szla‑
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetny‑
mi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pu‑
dełka na zegarki, biżuteria ze szkła sztrasowego, artykuły zegarmi‑
strzowskie, etui (dopasowane) na artykuły zegarmistrzowskie,
obudowy zegarów, zegary i zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, 16 ulotki, nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
notatniki, atlasy, wykroje do celów krawiectwa damskiego, pióra i dłu‑
gopisy, stojaki na pióra i długopisy, ołówki, zestawy rysunkowe (kom‑
plety kreślarskie), etykiety z papieru lub kartonu, tacki biurkowe, pod‑
pórki do książek, materiały drukowane, książki, biuletyny informacyjne,
gazety, prospekty, broszury, periodyki (czasopisma), katalogi, kalenda‑
rze, rysunki, fotografie (wydrukowane), afisze, plakaty, karty, notatniki
(notesy), podręczniki (książki), komiksy, portrety, materiały do introli‑
gatorstwa, karty pocztowe, sztychy, ryciny i ich reprodukcje, materiały
piśmienne, indeksy, skorowidze, almanachy (roczniki), albumy do
wklejania, zeszyty do pisania lub rysowania, notatniki (notesy), mapy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matry‑
ce do druku ręcznego, papier, karton, kleje do materiałów papierni‑
czych lub do użytku domowego, materiały z tworzyw sztucznych do
pakowania, czcionki drukarskie, materiały przeznaczone dla artystów,
plany, papier do zawijania, rysunki, kartki z życzeniami, kartki do kore‑
spondencji, zaproszenia, temperówki, torby papierowe, 18 walizy, tor‑
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, aktówki, pojemniki na wizy‑
tówki, etui na klucze, pudełka z kosmetykami do makijażu, zestawy
podróżne, portmonetki, torebki, torby szkolne (z paskiem na ramię),
tornistry szkolne, plecaki wycieczkowe, bagaże podróżne, podróżne
torby na ubranie, walizki, bagaż, walizki, teczki na dokumenty, torebki
wieczorowe, parasole, przeciwsłoneczne parasole, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 35 reklama, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, publikowanie tekstów reklamowych,
przygotowywanie publikacji reklamowych, promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów druko‑
wanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży artykułów
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mody, produktów do higieny i pielęgnacji, jedzenia i napojów, artyku‑
łów samochodowych i sportowych, produktów elektronicznych, arty‑
kułów wyposażenia wnętrz i dekoracji, organizowanie wystaw i im‑
prez do celów handlowych lub reklamowych, agencje reklamowe,
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, administro‑
wanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biuro‑
wych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prenumerata gazet i sub‑
skrypcja mediów w odniesieniu do informacji, tekstów, dźwięku i ob‑
razów (dla osób trzecich), pomoc w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z zarządzaniem,
promowanie działalności gospodarczej, informacja o działalności go‑
spodarczej, badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, badania
rynkowe, usługi public relations, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, impresariat dla artystów, pisarzy, modeli, fotografów
i innych artystów zajmujących się rozrywką, modą i mediami, tworze‑
nie komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
przetwarzanie danych, udostępnianie przestrzeni reklamowej za po‑
mocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych,
kolportaż próbek, dystrybucja materiałów promocyjnych, usługi au‑
kcyjne, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
38 usługi telekomunikacyjne, transmisja publikacji elektronicznych
online, transmisja wiadomości i aktualności, elektroniczne przesyłanie
danych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłu danych za pomocą Inter‑
netu, usługi transmisyjne w sieci WWW (webcasting), poczta elektro‑
niczna, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi związa‑
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu do
stron z muzyką cyfrową w Internecie, agencje informacyjne, zapew‑
nianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do portali w In‑
ternecie, udostępnianie forów internetowych online, przesyłanie
oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przenośne usługi me‑
dialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywko‑
wych, 41 usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie),
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i prezentacja wido‑
wisk, organizacja pokazów mody i imprez w celach rozrywkowych, or‑
ganizowanie gier, zawodów, konkursów i nagród, organizowanie kon‑
kursów talentów i konkursów piękności, usługi w zakresie nagrań,
realizacja filmów kinematograficznych, produkcja nagrań dźwięko‑
wych, wideo i audio, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, fotorepor‑
taże, usługi biblioteki fotograficznej, usługi wydawnicze i reporterskie,
publikowanie periodyków, czasopism, książek, gazet, katalogów i bro‑
szur, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, redago‑
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, seminariów, konferencji, kursy korespondencyjne,
dostarczanie informacji o rozrywce i edukacji, 45 udostępnianie infor‑
macji o modzie, usługi serwisów społecznościowych online, licencjo‑
nowanie baz danych dotyczących mody i stylu, zindywidualizowane
usługi doradztwa w zakresie mody, usługi w zakresie nawiązywania
znajomości, udzielanie informacji na temat usług wypożyczania ubrań,
wypożyczanie odzieży, obuwia, nakryć głowy, biżuterii, torebek i akce‑
soriów modowych.

(111) 311136
(220) 2018 01 22
(210) 481456
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) MIKULSKI PIOTR, Otwock, PL.
(540) Domilux
(510), (511) 11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy sto‑
jące, żyrandole, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji w związku następujących gru‑
pami towarów: wyposażenie domu, tkaniny, oświetlenie, dekoracje
świąteczne, przybory kuchenne.
(111) 311137
(220) 2018 01 22
(210) 481457
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie, PL.

Nr 10/2018

(540) SBA SUPER BODY ACTIVE
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 koncentraty białek serwatkowych, białkowe suple‑
menty diety, odżywcze suplementy diety, 29 produkty mleczarskie:
mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle mleczne, masło, sery,
35 badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie sondaże, organizo‑
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działalność
reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, takich
jak: ulotki, broszury, billbordy, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzeda‑
ży detalicznej i hurtowej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów
przemysłu spożywczego, usługi agencji importowo‑eksportowej.
(111) 311138
(220) 2018 01 22
(210) 481463
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, Wysokie
Mazowieckie, PL.
(540) HERKULES
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.03.13, 26.01.01
(510), (511) 5 koncentraty białek serwatkowych, białkowe suple‑
menty diety, odżywcze suplementy diety, 29 produkty mleczarskie:
mleko, śmietana, jogurt, kefir, napoje i koktajle mleczne, masło,
35 badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie sondaże, organizo‑
wanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, wydawanie materiałów reklamowych, działalność
reklamowa i ogłoszeniowa, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, takich
jak: ulotki, broszury, billbordy, foldery, plakaty, afisze, usługi sprzeda‑
ży detalicznej i hurtowej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów
przemysłu spożywczego, usługi agencji importowo‑eksportowej.
(111) 311139
(220) 2018 01 22
(210) 481471
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) DERKON REMONTY I INWESTYCJE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01, 24.17.02
(510), (511) 37 montaż instalacji przemysłowych.
(111) 311140
(220) 2018 01 22
(210) 481474
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) AQUA Kids

Nr 10/2018
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnozielony, różowy,
pomarańczowy
(531) 02.07.02, 02.07.23, 11.03.14, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody gazowane, wody niegazowane, wody mineral‑
ne, napoje gazowane, napoje niegazowane, napoje bezalkoholowe,
syropy do napojów, soki owocowe.
(111) 311141
(220) 2018 01 23
(210) 481478
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Ketoprex
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, preparaty i substan‑
cje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do
picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty wita‑
minowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(111) 311142
(220) 2018 01 23
(210) 481480
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Panaprex
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, preparaty i substan‑
cje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do
picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty wita‑
minowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(111) 311143
(220) 2018 01 24
(210) 481521
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE SONOPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) sonopan
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, mier‑
niki hałasu, dozymetry hałasu, kalibratory akustyczne, mikrofony
pomiarowe, urządzenia, aparatura do pomiarów poziomu ciśnienia
akustycznego i natężenia dźwięku obliczaniem poziomów mocy aku‑
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stycznej, wskaźniki akustyczne, sondy pomiarowe, mierniki drgań,
czujniki drgań, fotometry, głowice fotometryczne, kalibratory fotome‑
tryczne, przystawki do pomiaru luminancji, mierniki luminancji, luk‑
somierze, radiometry, osprzęt do wyżej wymienionego asortymentu:
statywy, zasilacze, akumulatory, walizki, przedłużacze, osłony przeciw‑
wietrzne, osłony do pomiaru hałasu turbin wiatrowych, konwertery
‑oprogramowanie z zakresu pomiarów oświetlenia oraz poziomu hała‑
su, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej instrumentów i przy‑
rządów pomiarowych, kontrolnych do pomiaru oświetlenia i hałasu,
oprogramowania z zakresu pomiarów oświetlenia i poziomu hałasu,
usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlo‑
wych i reklamowych oraz promocji sprzedaży instrumentów i przy‑
rządów pomiarowych, kontrolnych do pomiaru oświetlenia i hałasu,
oprogramowania z zakresu pomiarów oświetlenia i poziomu hałasu,
organizowanie sprzedaży instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych do pomiaru oświetlenia i hałasu w trybie aukcji i przetar‑
gów publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej i In‑
ternetu, 37 usługi w zakresie montażu instalacji, naprawy, konserwacji
urządzeń oraz przyrządów kontrolno‑pomiarowych, 42 usługi w za‑
kresie kalibracji, wzorcowania przyrządów kontrolno‑pomiarowych,
ekspertyzy pomiarowe na rzecz osób trzecich, badania i analizy tech‑
niczne w zakresie przyrządów kontrolno‑pomiarowych ich legalizacji,
kalibracji, wzorcowania, usługi w zakresie projektowania technicz‑
nego, usługi w zakresie doradztwa dotyczącego systemu pomiarów
poziomu ciśnienia akustycznego i natężenia dźwięku, usługi w zakre‑
sie doradztwa dotyczącego systemów pomiarów fotometrycznych,
45 usługi w zakresie legalizacji przyrządów kontrolno‑pomiarowych.

(111) 311144
(220) 2018 01 25
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, PL.
(540) HERKUS
(510), (511) 7 pompy mułowe, pompy odśrodkowe.

(210) 481586

(111) 311145
(220) 2018 01 25
(210) 481587
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) CHEMOBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, PL.
(540) CHEMOFLON
(510), (511) 17 uszczelnienia z tworzyw sztucznych, uszczelki do
użytku przemysłowego.
(111) 311146
(220) 2018 01 25
(210) 481596
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) FOR NATURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) CLEAR ENERGY
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 drewno opałowe, brykiety drzewne.
(111) 311147
(220) 2018 01 25
(210) 481598
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) DMOCHOWSKA EWA BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH
NAVIGATOR, Kołobrzeg, PL.
(540) navigator apartamenty.kolobrzeg.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, brązowy
(531) 12.01.03, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 26.11.01, 26.04.02,
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26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania (mieszkania), 43 wynajmo‑
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(111) 311148
(220) 2018 01 26
(210) 481615
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) KONARCZAK REMIGIUSZ TELE MAX, Lipno, PL.
(540) ARMAGEDON
(510), (511) 41 organizowanie imprez i zawodów sportowych, or‑
ganizacja imprez i konkursów sportowych, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, planowanie i przeprowadzanie imprez, orga‑
nizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, produkcja imprez
sportowych na potrzeby filmowe, organizowanie zawodów sporto‑
wych i imprez sportowych.
(111) 311149
(220) 2018 01 25
(210) 481621
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) HELIŃSKA AGNIESZKA DARKSTAR, Częstochowa, PL.
(540) Darkstar
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie systemów informatycznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich, usługi informatyczne, usługi doradztwa informatycznego,
outsourcing IT, usługi serwisowe komputerów, systemów komputero‑
wych, sieci internetowych, oprogramowania, usługi administracyjne
dotyczące stron internetowych i serwerów, utrzymanie infrastruktury
IT, integracja rozwiązań informatycznych, projektowanie systemów
bezpieczeństwa i budowa sieci pamięci masowych, wdrażanie i ad‑
ministracja sieci komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputero‑
wych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.
(111) 311150
(220) 2018 01 26
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) FIELDS OF BATTLE
(540)

(210) 481646

(210) 481648

(531) 04.03.03, 04.03.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 311153
(220) 2018 01 26
(210) 481649
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) SPORT EXTREME
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 311154
(220) 2018 01 26
(210) 481651
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) FIELDS OF BATTLE
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 311155
(220) 2018 01 26
(210) 481652
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) SWORD
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 311156
(220) 2018 01 26
(210) 481653
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) DRAGON
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.

(531) 27.05.01, 23.03.10
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.
(111) 311151
(220) 2018 01 26
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) Sword
(540)

(111) 311152
(220) 2018 01 26
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) DRAGON
(540)

Nr 10/2018

(210) 481647

(111) 311157
(220) 2018 01 26
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) WARRIOR CHAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cigacice, PL.
(540) Sport EXTREME
(540)

(210) 481654

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.

(531) 23.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.12
(510), (511) 20 fotele, krzesła, fotele biurowe, krzesła biurowe, krzesła
robocze, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła.

(111) 311158
(220) 2018 01 29
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) DAŃCZAK MONIKA, Klamry, PL.
(540) SLOVIANCA

(210) 481659

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
jasnozielony, ciemnozielony, fioletowy, brązowy, żółty, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 02.03.01, 02.03.02,
02.03.07, 02.03.16, 02.03.17, 02.03.23, 05.05.20, 05.05.22, 05.03.13,
09.03.05, 05.07.02
(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, atomi‑
zery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy do celów
kosmetycznych, biały puder kosmetyczny do twarzy, chusteczki na‑
sączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżone do
celów higienicznych i kosmetycznych, dezodoranty i antyperspiranty,
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, esen‑
cje do pielęgnacji skóry, kamień ałun [środek ściągający], kamienie
do wygładzania stóp, kompresy na oczy do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], korund granulowany, korund
[materiał ścierny], kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele
pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmety‑
ki brązująco‑opalizujące, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme‑
tyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki
do włosów, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kremy
do twarzy i ciała, maści do celów kosmetycznych, maseczki do twarzy
i ciała, maseczki do włosów, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała,
mleczka kosmetyczne, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do
kąpieli, mydła i żele, naturalne olejki eteryczne, nielecznicze peelingi
do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze preparaty do
masażu, nielecznicze serum do skóry, niemedyczne preparaty do ką‑
pieli, odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
oliwki do kąpieli, otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai‑nuka],
pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania
świeceniu się skóry, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki], pły‑
ny do włosów i ciała, popiół wulkaniczny do czyszczenia, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do wybielania, preparaty kolagenowe do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetycz‑
ne do odchudzania, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczupla‑
jącym, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owło‑
sienia, preparaty złuszczające do użytku kosmetycznego, produkty
powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust
[kosmetyki], produkty z mydła, proszki do kąpieli, puder dla niemow‑
ląt, puder do makijażu, pudry do włosów, pumeks, serum do celów
kosmetycznych, sole do kąpieli, spraye do ciała, spraye do utrwalania
makijażu, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, suche szampony, szampon, szampony do ciała, szminki
w kremie do ust, tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki [kosme‑
tyki], woda kwiatowa, woda lawendowa, wodorosty do zastosowań
w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do użytku kosmetycznego,
zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, 16 torby papierowe, torby na
zakupy, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, 18 kosmetyczki
(niewyposażone), torby na zakupy wielokrotnego użytku, tekstylne
torby na zakupy, 21 kosmetyczki [wyposażone], 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: aerozole do odświeżania i oczyszczania skó‑
ry, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy do
celów kosmetycznych, biały puder kosmetyczny do twarzy, chustecz‑
ki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżo‑
ne do celów higienicznych i kosmetycznych, dezodoranty i antyper‑
spiranty, emulsje do ciała, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
esencje do pielęgnacji skóry, kamień ałun [środek ściągający], kamie‑
nie do wygładzania stóp, kompresy na oczy do celów kosmetycznych,
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koncentraty nawilżające [kosmetyki], korund granulowany, korund
[materiał ścierny], kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele
pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmety‑
ki brązująco‑opalizujące, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme‑
tyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki
do włosów, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, kremy
do twarzy i ciała, maści do celów kosmetycznych, maseczki do twarzy
i ciała, maseczki do włosów, masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała,
mleczka kosmetyczne, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do
kąpieli, mydła i żele, naturalne olejki eteryczne, nielecznicze peelingi
do twarzy, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze preparaty do
masażu, nielecznicze serum do skóry, niemedyczne preparaty do ką‑
pieli, odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
oliwki do kąpieli, otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai‑nuka],
pasta kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania
świeceniu się skóry, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, pianki [kosmetyki], pły‑
ny do włosów i ciała, popiół wulkaniczny do czyszczenia, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do wybielania, preparaty kolagenowe do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetycz‑
ne do odchudzania, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczupla‑
jącym, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owło‑
sienia, preparaty złuszczające do użytku kosmetycznego, produkty
powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust
[kosmetyki], produkty z mydła, proszki do kąpieli, puder dla niemow‑
ląt, puder do makijażu, pudry do włosów, pumeks, serum do celów
kosmetycznych, sole do kąpieli, spraye do ciała, spraye do utrwalania
makijażu, środek do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, suche szampony, szampon, szampony do ciała, szminki
w kremie do ust, tłuszcze do celów kosmetycznych, toniki [kosme‑
tyki], woda kwiatowa, woda lawendowa, wodorosty do zastosowań
w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do użytku kosmetycznego,
zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, torby papierowe, torby na za‑
kupy, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, kosmetyczki (niewy‑
posażone), torby na zakupy wielokrotnego użytku, tekstylne torby
na zakupy, kosmetyczki [wyposażone], 44 usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi spa, usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo dotyczące kosmetyków, gabinety
pielęgnacji skóry, konsultacje dotyczące kosmetyków, świadczenie
usług przez salony piękności.

(111) 311159
(220) 2018 01 29
(210) 481667
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) KOTALA JUSTYNA, Kalety, PL.
(540) MONSIDE
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, 35 rachunkowość, księgowość
i audyt, 36 ubezpieczenia.
(111) 311160
(220) 2018 01 29
(210) 481673
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) ARANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ABM enjoy the silence
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.21
(510), (511) 17 taśmy butylowe, alubutyl, mieszanka gumowa, pian‑
ka kauczukowa, regenerat gumowy, granulat gumowy .
(111) 311161
(151) 2018 06 20

(220) 2018 01 29
(441) 2018 03 05

(210) 481675
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(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz, PL.
(540) KAMAGRA
(510), (511) 5 preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych,
kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn,
medyczne i farmaceutyczne preparaty do leczenia dysfunkcji sek‑
sualnych, medyczne i farmaceutyczne preparaty zapobiegające po‑
wstawaniu dysfunkcji seksualnych.
(111) 311162
(220) 2018 01 29
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław, PL.
(540) OVULOMED max KADEFARM
(540)

(210) 481677

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żyw‑
ność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodat‑
ki 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 farmaceu‑
tyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze, preparaty medyczne do
odchudzania, 35 usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutycz‑
ne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy‑diety, wita‑
miny, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki me‑
dyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpie‑
lowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty
do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzy‑
bicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodze‑
nia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i ami‑
nokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogaco‑
ne witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty,
dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.
(111) 311163
(220) 2018 01 29
(210) 481688
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bednary, PL.
(540) POWER STAGE BEDNARY
(510), (511) 41 amatorska impreza sportowa.
(111) 311164
(220) 2018 01 30
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) NONSTOPCOMICS
(540)

(210) 481717

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne do
pobrania, książki zapisane na płytach i innych nośnikach elektronicznych,
książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, 16 książki, komiksy,

Nr 10/2018

książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki z dziedziny gier i grania, książ‑
ki kucharskie, czasopisma, plakaty z papieru lub kartonu, naklejki, albumy
na naklejki, 41 usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(111) 311165
(220) 2018 01 30
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) SONIA DRAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) post FACTUM
(540)

(210) 481718

(531) 20.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 książki dźwiękowe, książki audio, książki elektroniczne
do pobrania, książki zapisane na płytach i innych nośnikach elek‑
tronicznych, książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu,
16 książki, komiksy, książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki
z dziedziny gier i grania, książki kucharskie, czasopisma, plakaty z pa‑
pieru lub kartonu, naklejki, albumy na naklejki, 41 usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elek‑
tronicznych książek i czasopism w Internecie.
(111) 311166
(220) 2018 01 30
(210) 481751
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) TAWO E.T. RUCIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Tawo
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 40 hafciarstwo komputerowe i tkactwo komputerowe.
(111) 311167
(220) 2018 01 30
(210) 481758
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) REJCH MARCIN PIOTR SWENSKA POWERHOUSE, Szczecin, PL.
(540) SWENSKA POWERHOUSE
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, zielony, jansozielony,
jasnoniebieski, jasnożółty
(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 maszyny budowlane.
(111) 311168
(220) 2018 01 18
(210) 481280
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) PIEKIEŁKO ŁUKASZ MATTONI IMPORT‑EXPORT, Wrocław, PL.
(540) ANDREAS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.12

Nr 10/2018
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(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty, port‑
monetki, portmonetki skórzane, etui na klucze, etui na klucze wyko‑
nane ze skóry, etui na klucze wykonane z imitacji skóry, etui, futerały
na dokumenty, torby, saszetki męskie, saszetki biodrowe, saszetki na
przybory toaletowe, walizki, walizki skórzane, walizki podróżne, wa‑
lizki biznesowe, walizki na kółkach, torebki, torebki skórzane, torebki
tekstylne, małe torebki kopertówki, torebki noszone na biodrach, to‑
rebki do ręki, torebki kuferki, torebki na ramię, torebki wieczorowe,
torebki męskie, wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki,
dyplomatki, portfele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do
kluczy, torby na laptopy, etui na krawaty, torby podróżne na ubrania,
trzosy, sakiewki ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, futerały na
butelki, 25 paski skórzane, paski tekstylne.

(111) 311169
(220) 2012 03 20
(210) 398290
(151) 2018 06 04
(441) 2012 07 02
(732) KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K., Warszawa, PL.
(540) TRILAC junior
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety, środki spo‑
żywcze przeznaczenia medycznego, wszystkie wyżej wymienione
z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla zwierząt lub dla użytku
weterynaryjnego, 29 Produkty probiotyczne, z wyłączeniem pro‑
duktów probiotycznych przeznaczonych dla zwierząt lub dla użytku
weterynaryjnego.
(111) 311170
(220) 2012 03 20
(210) 398291
(151) 2018 06 04
(441) 2012 07 02
(732) KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K., Warszawa, PL.
(540) TRILAC kids
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, suplementy diety, środki spo‑
żywcze przeznaczenia medycznego, wszystkie wyżej wymienione
z wyłączeniem towarów przeznaczonych! dla zwierząt lub dla użytku
weterynaryjnego, 29 Produkty probiotyczne, z wyłączeniem pro‑
duktów probiotycznycłi przeznaczonych dla zwierząt lub dla użytku
weterynaryjnego.
(111) 311171
(220) 2017 05 29
(210) 472252
(151) 2018 07 05
(441) 2017 12 27
(732) UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białogard, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 29.01.01, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 9 anteny, bezpieczniki, kable połączeniowe, styki, urzą‑
dzenia elektroniczne, zespoły elektroniczne, złącza.
(111) 311172
(220) 2018 02 06
(210) 482050
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) SMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SMCG SenseMaking CONSULTING GROUP Nadajemy sens
twojej przyszłości www.smcg.com.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, granatowy
(531) 29.01.14, 01.11.08, 01.11.10, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10,
25.05.02, 01.15.25, 05.11.11
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(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usłu‑
gi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 informacja finansowa, usługi doradcze i konsultin‑
gowe w zakresie finansów, 42 usługi doradcze i konsultingowe zwią‑
zane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowe‑
go.

(111) 311173
(220) 2018 02 08
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 30
(732) ARDIGEN SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) CODE AGAINST CANCER
(540)

(210) 482181

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne, lekarstwa,
wyroby medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywcze suple‑
menty diety, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe do użytku medycz‑
nego, 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, plastry, materiały opatrun‑
kowe, materiały opatrunkowe, medyczne, chirurgiczne materiały
opatrunkowe, wchłaniające artykuły higieniczne, preparaty i artyku‑
ły higieniczne, wkładki ochronne do majtek [artykuły higieniczne],
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
bandaże uciskowe [opatrunki], bandaże do opatrunków gipsowych,
materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, materiały do
plombowania zębów, wosk dentystyczny, wosk dentystyczny do
przygotowywania wycisków dentystycznych, herbicydy, 9 urządze‑
nia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, miernicze, fotograficzne, ki‑
nematograficzne, optyczne, wagowe, sygnalizacyjne, pomiarowe,
kontrolne (nadzorcze) oraz ratunkowe, urządzenia i przyrządy elek‑
tryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatoro‑
we i kontrolno‑sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, automaty biletowe i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepo‑
we, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, chipy
[układy scalone], chipy z kodem DNA, urządzenia do gaszenia ognia,
10 analizatory do użytku medycznego, analizatory składu ciała, in‑
halatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku medycznego,
inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki doustne, strzykawki
medyczne, strzykawki domaciczne, aparatura diagnostyczna do
celów medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucz‑
nych materiałów, protezy kończyn, roboty chirurgiczne, urządzenia
do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia do analizy
krwi, 42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania
naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące eko‑
logii, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczą‑
ce 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 ba‑
dania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu
baz danych, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii ge‑
netycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji
włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkod‑
ników występujących w cieplarniach i plonach, usługi prowadzenia
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badań i analiz przemysłowych, badania naukowe i prace rozwojowe
w dziedzinie biotechnologii, badania naukowe i prace rozwojowe
w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badania technicz‑
ne, badania techniczne dotyczące komputerów, badania techniczne
w zakresie aeronautyki, badania techniczne z zakresu systemów au‑
tomatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu automatycz‑
nych systemów identyfikacyjnych, badania techniczne w dziedzinie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi naukowe i technolo‑
giczne, badania dotyczące technologii, usługi naukowe i .projekto‑
wanie w tym zakresie, usługi technologiczne i projektowanie w tym
zakresie, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, analizy
systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, 44 uprawa roślin, usługi
doradcze związane z uprawą roślin, uprawa roślin włóknistych, upra‑
wa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzysty‑
wanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi
lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, do‑
radztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, fizjoterapia, usługi fizjote‑
rapii, pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi telemedyczne.

(111) 311174
(220) 2018 02 26
(210) 482781
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Force Light as a Service
(510), (511) 9 akcesoria do oświetlania LED‑sterowniki, wzmacnia‑
cze, zasilacze, 11 żarówki LED, taśmy LED, latarki, moduły LED, prze‑
mysłowe lampy zewnętrzne i wewnętrzne oparte na LED, 35 analiza
kosztów oświetlenia LED, prognozy ekonomiczne oszczędności zu‑
życia energii, 42 specjalistyczne doradztwo techniczne w zakresie
oświetlenia LED w obiektach przemysłowych .
(111) 311175
(220) 2018 03 23
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 30
(732) MUSKAŁA DARIUSZ, Bełchatów, PL.
(540) SELECTIONOVER
(540)

(210) 483948

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, szary
(531) 06.01.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi reklamowe
sprzedaży detalicznej i hurtowej.
(111) 311176
(220) 2015 10 15
(210) 448128
(151) 2018 03 28
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Mielonka turystyczna produkt sterylizowany
wieprzowo‑drobiowy
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 08.05.02, 05.09.15, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15

Nr 10/2018

(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, ekstrakty mięsne, konserwy
mięsne, mielonki turystyczne.

(111) 311177
(220) 2015 04 29
(210) 441931
(151) 2016 12 22
(441) 2015 08 17
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma Twist 100% WYCIŚNIĘTY SOK
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony
(531) 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo
‑warzywne.
(111) 311178
(220) 2015 05 19
(210) 442646
(151) 2018 06 25
(441) 2015 08 31
(732) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) bąble
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 8 nieelektryczne krajarki do jaj, jarzyn, sera, noże do wa‑
rzyw, pizzy, sztućce, nieelektryczne otwieracze do puszek, 21 deski
kuchenne do krojenia, butelki, dozowniki do ręczników papiero‑
wych, dozowniki mydła, durszlaki, dzbanki, garnki, gąbki do celów
domowych, młynki do kawy do użytku domowego, ręczne, kieliszki
do jajek, kosze na śmieci, kosze piknikowe, maty do zlewu plastiko‑
we, miski, miski plastikowe, młynki do pieprzu, foremki, wykrawacze
do ciastek, formy silikonowe do pieczenia ciast, łopatki, łyżki do pa‑
telni, talerze, kubki, cukierniczki, talerz do jajek, ociekacze na sztuć‑
ce, pojemniki na przyprawy, solniczki, podkładki pod garnki, deski
kuchenne plastikowe, pojemniki kuchenne, łopatki do ciast, przybo‑
ry do użytku w gospodarstwie domowym, wyciskacze do owoców
nie elektryczne do celów domowych.
(111) 311179
(220) 2015 08 03
(210) 445479
(151) 2018 06 25
(441) 2016 03 29
(732) CRH AKADEMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Paderewski
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, usługi kształcenia w ra‑
mach programów kierunkowych uczelni wyższych, kształcenie prak‑
tyczne, informacja o edukacji, doskonalenie zawodowe, doradztwo
zawodowe, usługi kształcenia na odległość, nauczanie korespon‑
dencyjne, publikowanie tekstów i książek naukowych, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków o tematyce, obsługa oraz
udostępnianie publikacji elektronicznych on
‑line, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
imprez okolicznościowych oraz konkursów o charakterze edukacyj‑
nym i rozrywkowym, informacja o imprezach naukowych, organi‑
zowanie obozów naukowych, ustanawianie i wręczanie nagród za
osiągnięcia naukowe, organizowanie balów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sporto‑
wych, organizowanie i prowadzenie edukacji sportowej oraz zajęć
i obozów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie doradztwa
i nauczania w zakresie rehabilitacji medycznej, gimnastyki leczniczej
i odnowy biologicznej.

Nr 10/2018
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(111) 311180
(220) 2015 10 15
(210) 448127
(151) 2018 03 28
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Gulasz angielski wieprzowy produkt sterylizowany
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 08.05.01, 05.09.17, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, ekstrakty mięsne, konserwy
mięsne, gulasz angielski wieprzowy.
(111) 311181
(220) 2015 10 15
(210) 448130
(151) 2018 03 28
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Łopatka wieprzowa produkt sterylizowany wieprzowy
mielony
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 05.09.12, 05.09.15, 08.05.02, 25.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, i jego przetwory, ekstrakty mięsne, konserwy
mięsne, łopatka wieprzowa.
(111) 311182
(220) 2015 10 15
(210) 448131
(151) 2018 03 27
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Konserwa wieprzowa z boczkiem produkt
sterylizowany mielony
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 08.05.02, 05.09.12, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, konserwy wie‑
przowe z boczkiem.

(111) 311183
(220) 2015 10 15
(210) 448132
(151) 2018 03 27
(441) 2016 01 18
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) PROFi Konserwa tyrolska produkt sterylizowany wieprzowy
mielony
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czerwony, różowy, szary, czarny
(531) 03.07.03, 08.05.02, 05.09.12, 05.09.15, 25.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 konserwy mięsne, konserwa wieprzowa.
(111) 311184
(220) 2016 01 13
(210) 451271
(151) 2018 06 25
(441) 2016 04 25
(732) OLIWA RADOSŁAW QUEERMEDIA.PL, Kraków, PL.
(540) gendr
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi: agencje reklamowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, umiesz‑
czanie reklam internetowych w aplikacji oraz na stronie interneto‑
wej, 38 usługi: telekomunikacja, łączność poprzez terminale kom‑
puterowe miedzy użytkownikami aplikacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, telekomunikacja za
pośrednictwem telefonii komórkowej, aplikacja na telefony komór‑
kowe służąca do nawiązywania i utrzymywania kontaktu między
użytkownikami, komunikacja za pośrednictwem terminali kompute‑
rowych między osobami w celu zawierania znajomości, 42 tworzenie
i udostępnianie stron internetowych i portali polegające na publika‑
cji na serwerze internetowym osobistego profilu uczestnika platfor‑
my, pisanie programów komputerowych, dzięki którym użytkownicy
mogą zawierać znajomości, 45 usługi: agencje pośrednictwa w za‑
wieraniu znajomości, prezentacja osób w celu zawierania znajomości
za pośrednictwem komputera.
(111) 311185
(220) 2012 08 09
(210) 403795
(151) 2018 06 04
(441) 2012 11 19
(732) KROTEX‑PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TRILAC
(510), (511) 5 preparaty stosowane w zaburzeniach jelitowych wy‑
wołanych anty bioty ko terapią, preparaty stosowane w zaburze‑
niach czynnościowych jelit spowodowane brakiem prawidłowej
flory bakteryjnej, preparaty stosowane w ostrych i przewlekłych
zapaleniach jelit, witaminy, minerały do celów leczniczych, mine‑
ralne dodatki do żywności do celów leczniczych, parafarmaceuty‑
ki do celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
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leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, środki spo‑
żywcze specjalnego przeznaczenie medycznego, środki wspoma‑
gające leczenie i wzmacniające organizm, suplementy diety do
celów żywienia na bazie węglowodanów, wszystkie wyżej wymie‑
nione z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla zwierząt lub
dla użytku weterynaryjnego,, 29 jogurty probiotyczne, produkty
probiotyczne na bazie mleka i produktów mlecznych, substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecz‑
nych, olejów i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające apetyt
do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, arty‑
kuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie bia‑
łek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, die‑
tetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone
witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłusz‑
czowymi, wszystkie w /w produkty nie do celów medycznych,
a także z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla zwierząt lub
dla użytku weterynaryjnego, 30 napary dietetyczne do celów
żywienia, dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia
na węglowodanów, dietetyczne napoje na bazie węglowodanów
przystosowane do celów żywienia, produkty probiotyczne na ba‑
zie węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne do celów
żywienia na węglowodanów, produkty żywnościowe dietetyczne
na bazie węglowodanów do celów żywienia, preparaty zbożowe
dietetyczne do celów żywienia, żywność dietetyczna na bazie
węglowodanów, dietetyczne produkty spożywcze na bazie wę‑
glowodanów, dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie wę‑
glowodanów, wszystkie w /w produkty nie do celów medycznych,
a także z wyłączeniem towarów przeznaczonych dla zwierząt lub
dla użytku weterynaryjnego .

(111) 311186
(220) 2013 01 08
(210) 408971
(151) 2018 06 26
(441) 2013 04 29
(732) NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NAU RAZEM KORZYSTNIEJ
(540)

Nr 10/2018

(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, ciemnozielony, biały,
ciemnoszary
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 nawozy rolnicze, nawozy sadownicze, nawozy dolistne
dla rolnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin, pakie‑
ty środków chemicznych ochrony roślin, dodatki chemiczne do środ‑
ków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne do środków owa‑
dobójczych dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso‑
żytom, biostymulatory, 5 pakiety sprzedażowe ochrony roślin zawie‑
rające: fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych
ochrony roslin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulato‑
rów, handel hurtowy i detaliczny, import, eksport, promocja dla osób
trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony roslin, nawozów
dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów.
(111) 311188
(220) 2013 10 11
(151) 2018 05 29
(441) 2014 01 20
(732) MAGIC RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WEEKEND IN
(540)

(210) 420163

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 35 reklamy prasowe, radiowe, te‑
lewizyjne, na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu,
41 organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 29.01.03
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, informacja handlo‑
wa oraz udzielanie porad konsumentom – punkty informacji kon‑
sumenckiej, marketing, telemarketing, badania marketingowe,
36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, pożyczki – usłu‑
gi finansowe, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków,
nieruchomości, ubezpieczenia zdrowotne, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniach, 41 doradztwo
zawodowe‑porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja,
edukacja (nauczanie), informacje o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubowe
w zakresie rozrywki lub nauczania, organizowanie i prowadzenie
warsztatów –szkolenia, organizowanie i prowadzenie konferencji, or‑
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze‑
nie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo‑
wanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie
edukacji i rozrywki, organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, pisa‑
nie tekstów innych niż reklamowych, rezerwacja miejsc na spektakle,
informacje o rozrywce .

(111) 311189
(220) 2014 03 25
(210) 426603
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) rustic maple
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.

(111) 311187
(220) 2013 05 24
(151) 2018 06 19
(441) 2013 09 02
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM AGRONOMIA SUKCESU

(111) 311190
(220) 2014 03 25
(210) 426605
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) rustic pine

(210) 414691
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(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.

(111) 311191
(220) 2014 03 25
(210) 426609
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) rustic alder
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
(111) 311192
(220) 2014 03 25
(210) 426610
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) shabby chic
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
(111) 311193
(151) 2018 06 29

(220) 2014 03 25
(441) 2014 07 07

(210) 426611
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(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) modern oak
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
(111) 311194
(220) 2014 03 25
(210) 426612
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) modern ipe
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
(111) 311195
(220) 2014 03 25
(210) 426613
(151) 2018 05 29
(441) 2014 07 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) modern birch
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
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(111) 311196
(220) 2014 03 27
(210) 426668
(151) 2018 06 04
(441) 2014 07 07
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gaziki do dezynfekcji APTEO CARE
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym lecznicze, 5 produkty farmaceutycz‑
ne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, 10 wyroby me‑
dyczne zawarte w tej klasie.
(111) 311197
(220) 2014 10 29
(210) 435047
(151) 2018 06 04
(441) 2015 02 16
(732) AEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ael
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje eksportowo‑importowe, badania rynku, biu‑
ra pośrednictwa pracy, public relations, badania opinii publicznej,
rekrutacja personelu, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobec‑
nych abonentów, dobór personelu za pomocą metod psychotech‑
nicznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomuni‑
kacyjnych, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, kredyty ratalne, dzierżawa nieruchomości,
biura informacji kredytowej, agencje nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, agencje ściągania wierzytel‑
ności, pośrednictwo ubezpieczeniowe, transakcje finansowe, osza‑
cowanie [wycena] majątku nieruchomego, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, tworzenie funduszów inwestycyjnych, inwestycje
kapitałowelokaty kapitału, gwarancje [kaucje], wymiana walutpo‑
życzki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nierucho‑
mości], faktoring.zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie
mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych, bankowość hipoteczna,
bankowość i oszczędności, agencje mieszkaniowe [nieruchomości],
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, transfer elektroniczny kapitału, in‑
formacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, ściąganie czyn‑
szów, notowania giełdowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], sponsorowanie finansowe, banki z dostępem bez‑
pośrednim np. przez Internet [home banking], likwidacja przedsię‑
biorstw, 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji, agencje infor‑
macyjne, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, poczta
elektroniczna, informacja o telekomunikacji, łączność poprzezsieć
światłowodów, obsługa telekonferencji, zapewnianie dostępu do
globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie czasu dostępu do
światowej sieci komputerowej, przydzielanie kanałów telekomunika‑
cyjnych dla usług związanych z telezakupami, udostępnianie inter‑
netowych chatroomów, przydzielanie dostępu do baz danych, prze‑
kazywanie on‑line kartek z życzeniami, transmisja plików cyfrowych,
nadawanie bezprzewodowe, usługi wideokonferencji, udostępnia‑
nie forów internetowych.
(111) 311198
(220) 2015 01 21
(210) 437911
(151) 2018 06 22
(441) 2015 05 11
(732) BACH FLOWER REMEDIES LTD., LONDYN, GB.
(540) RESCUE REMEDY
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, homeopatyczne, alopatyczne, lecznicze, dietetycz‑
ne i higieniczne, witaminy i środki odżywcze, suplementy do żyw‑
ności, suplementy mineralne, napoje, wyroby cukiernicze, kapsułki
żelowe, guma do żucia, pastylki i produkty żywnościowe do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne,
antyseptyki, zioła i kwiaty do celów leczniczych, lekarstwa do pi‑
cia zawierające substancje lecznicze z kwiatów, suplementy diety
wyprodukowane z roślin i kwiatów, produkty żywnościowe wzbo‑
gacone zawierające substancje lecznicze z kwiatów, preparaty dia‑
gnostyczne do celów medycznych, substancje lecznicze z kwiatów
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i esencje kwiatowe mające charakter substancji leczniczych, esencje
kwiatowe mające charakter suplementów do żywności, preparaty
i substancje otrzymane z roślin i kwiatów do stosowania w leczeniu
zaburzeń i chorób natury emocjonalnej i psychologicznej, preparaty
do celów medycznych i leczniczych otrzymane z roślin i kwiatów, na‑
poje alkoholowe z dodatkiem lub zawierające substancje lecznicze
z kwiatów, 29 produkty mleczne, napoje mleczne, napoje na bazie
mleka, 30 herbata, herbata ziołowa, napoje i wywary ziołowe, wywa‑
ry inne niż do celów leczniczych sporządzone z roślin i esencji kwia‑
towych, preparaty aromatyczne do sporządzania naparów i wywa‑
rów innych niż do celów leczniczych, zioła suszone i konserwowane,
preparaty zbożowe, czekolada, pastylki, cukierki, guma do żucia, wy‑
roby cukiernicze, przekąski, esencje do artykułów żywnościowych,
31 zioła, nasiona, artykuły żywnościowe, napoje, wywary i napary dla
zwierząt i zwierząt domowych, dodatki do żywności i suplementy
dla zwierząt i zwierząt domowych, 32 wody mineralne, źródlane, so‑
dowe i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne i to‑
niki, napoje owocowe i soki owocowe, napoje ziołowe, napoje bezal‑
koholowe z dodatkiem roślin, kwiatów i ziół, napoje bezalkoholowe
wyprodukowane z wywarów z roślin, kwiatów i ziół, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, preparaty z roślin i kwiatów oraz
z innych składników naturalnych stosowane do sporządzania napo‑
jów, mianowicie, napojów owocowych i warzywnych, herbaty, kawy,
napojów energetycznych, lemoniad, piw imbirowych, soków owoco‑
wych lub warzywnych, nektarów owocowych lub warzywnych, wód
sodowych, wód mineralnych i źródlanych, preparaty pochodzenia
naturalnego stosowane do sporządzania napojów, składniki, aroma‑
ty i dodatki do napojów, 33 napoje alkoholowe z dodatkiem lub za‑
wierające rośliny, kwiaty i zioła, napoje alkoholowe wyprodukowane
z wywarów lub ekstraktów z roślin, kwiatów i ziół.

(111) 311199
(220) 2015 02 16
(210) 439003
(151) 2018 06 18
(441) 2015 06 08
(732) JURKIEWICZ JERZY REK, Szczecin, PL.
(540) KORONA GÓR EUROPY
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, ad‑
ministrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, roz‑
rywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 311200
(220) 2015 03 23
(210) 440542
(151) 2018 06 25
(441) 2015 07 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO
‑WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) Biofoss premium quality
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czerwony, ciemnoczerwony,
biały
(531) 05.03.11, 05.03.15, 09.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 09.01.10,
26.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 31 dodatki do pasz nie do
celów leczniczych, produkty do hodowli zwierząt, substancje od‑
żywcze wzmacniające dla zwierząt, pasza odżywcza wzmacniająca,
pasza dla zwierząt, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
ściółka, pokarm dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków,
pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 311201
(220) 2016 01 22
(151) 2018 06 25
(441) 2016 04 25
(732) CRIDO TAXAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TAXPRESS

(210) 451543
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(510), (511) 35 doradztwo podatkowe (rachunkowość), audyty po‑
datkowe, informacja o działalności gospodarczej, doradztwo spe‑
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 36 usługi podat‑
kowe (inne niż księgowe), usługi planowania podatkowego (inne niż
księgowe), doradztwo finansowe w zakresie podatków, ekspertyzy
podatkowe .

(111) 311202
(220) 2016 02 11
(151) 2018 06 20
(441) 2016 05 23
(732) NORDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) NordWOOD
(540)

(210) 452288

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.25
(510), (511) 37 usługi budowlane, budownictwo przemysłowe, nad‑
zór budowlany, montaż rusztowań, 42 projekty techniczne (opraco‑
wywanie), projektowanie budynków.
(111) 311203
(220) 2016 03 17
(210) 453787
(151) 2018 06 22
(441) 2016 06 20
(732) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, PL.
(540) VISTEX
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 dzianina, tkaniny, 25 bielizna, odzież, ubrania.
(111) 311204
(220) 2016 03 18
(210) 453837
(151) 2018 06 20
(441) 2016 06 20
(732) PHOTON ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) photon
(540)

Kolor znaku: fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 04.05.04, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrz‑
nym ekranem lub monitorem, gry inne niż przystosowane do użytku
z zewnętrznym ekranem lub monitorem (urządzenia do-), pojazdy
[zabawki], zabawki, zabawki ruchome.
(111) 311205
(220) 2016 03 29
(210) 454262
(151) 2018 06 27
(441) 2016 07 04
(732) EURO‑PLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 pomoc medyczna, porady psychologiczne, 45 usłu‑
gi pomocy w sprawach spornych, opiniowanie prawnicze, lekarskie
i psychologiczne na zlecenie osób i instytucji.

(111) 311206
(220) 2016 11 10
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) TEKTON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) TEKTON CAPITAL
(540)

(210) 463750

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, badania w za‑
kresie biznesu, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne‑
sowych, ekonomiczne prognozy, negocjowanie i rozliczanie trans‑
akcji handlowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
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 w zakresie
porównywania cen, 36 administrowanie nieruchomościami, agen‑
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie finansami, wycena finansowa, operacje finansowe,
usługi finansowe, fundusze inwestycyjne, inwestycje kapitałowe,
kredytowanie pod zastaw, kredyty ratalne, lokaty kapitału, wycena
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w nieruchomościach, dzierżawa
nieruchomości, wycena nieruchomości, operacje bankowe, operacje
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny kapitału, wy‑
najmowanie nieruchomości, usługi powiernicze.
(111) 311207
(220) 2016 12 05
(210) 464720
(151) 2017 05 23
(441) 2017 02 06
(732) Michelin Recherche et Technique S.A., Granges‑Paccot, CH.
(540) ON OFF READY
(510), (511) 12 opony pneumatyczne i dętki do opon pneumatycz‑
nych do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, gąsienice do
pojazdów gąsienicowych.
(111) 311208
(220) 2016 12 06
(210) 464809
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank Uważni w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompakto‑
we, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji,
maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze
fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty ma‑
gnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem,
karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami
scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych,
35 świadczenie usług‑także przy wykorzystaniu technologii tele‑
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informatycznych w tym portali społecznościowych‑obejmujących:
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i han‑
dlową oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie udzielania informacji gospodarczych, usługi w zakresie han‑
dlowych 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, 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 monetar‑
na, świadczenie‑także przy wykorzystaniu technologii teleinforma‑
tycznych w tym portali społecznościowych‑usług, które obejmują:
usługi konsultacyjne
‑doradcze w sprawach finansowych, usługi
udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców usług banko‑
wych 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, ana‑
lizy finansowe, usługi w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych
i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu papiera‑
mi wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego,
usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych,
usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi oraz przyjmo‑
wania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwierania
akredytyw, udzielania kredytów oraz pożyczek, transakcji finanso‑
wych i elektronicznego transferu kapitału, usługi: maklerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozyto‑
we, usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych i cze‑
kowych, udostępniania skrytek sejfowych, nabywania i zbywania
wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nieruchomości,
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i po‑
życzek, udzielania i potwierdzania poręczeń, dokonywania obrotu
wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej ob‑
rotów za granicą, dokonywania obrotu papierami wartościowymi
oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, doradz‑
twa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia działalności
akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienia funkcji de‑
pozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, administro‑
wania funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,
usługi: prowadzenia rejestrów członków funduszy emerytalnych
oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowania
zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczest‑
nictwa 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 de‑
wizowym, 45 Usługi prawne w zakresie zakładania banków i spółek
prawa handlowego.

(111) 311209
(220) 2016 12 29
(210) 465798
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 05
(732) VERSEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Plewiska, PL.
(540) VCM VERSEO CAMPAIGN MANAGER
(510), (511) 35 reklama, analiza rynkowa, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dzie‑
dzinie reklamy, materiały reklamowe, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych), komputerowe bazy danych (systematyzacja
danych), komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pomoc w prowadzeniu działal‑
ności gospodarczej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, sortowanie danych w bazach reklamo‑
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wyszu‑
kiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału
reklamowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmo‑
wanie nośników reklamowych, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych
[telekomunikacja], wypożyczenie urządzeń do przesyłania informa‑
cji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, prze‑
syłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za
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pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, 42 elektronicz‑
na konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania
komputerowego, monitoring systemu komputerowego przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, wyszukiwarki internetowe (dostarczenie-[opra‑
cowanie]), analizy systemów komputerowych, badania technicz‑
ne, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie]
wyszukiwarek internetowych.

(111) 311210
(220) 2006 07 10
(210) 466572
(151) 2018 07 03
(441) 2017 02 20
(732) JAGIELLONIA‑BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń edu‑
kacyjnych o profilu rekreacyjno‑sportowym, doradztwo w zakresie
użytkowania obiektów sportowych, organizowanie i prowadzenie
centrów rozrywki i rekreacji, organizowanie spektakli [usługi im‑
presariów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacyjnych lub rozrywko‑
wych], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie przyjęć [roz‑
rywka], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
parki rozrywki, planowanie przebiegu przyjęć [część rozrywkowa],
poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształce‑
nia], publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, publiko‑
wanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie książek,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, usługi tłumaczeń, usługi
związane z organizacją wypoczynku, użytkowanie sal kinowych, wy‑
pożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów].
(111) 311211
(220) 2017 03 21
(151) 2017 08 21
(441) 2017 04 24
(732) SOSNOWSKA ALICJA, Sobolewo, PL.
(540) COLLIER
(540)

(210) 469189

(531) 09.03.13, 27.05.01
(510), (511) 25 koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszu‑
le eleganckie, koszule zapinane, koszule hawajskie, koszule do garni‑
turów, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule
z długimi rękawami, poszetki, chusteczki do kieszonki piersiowej [po‑
szetki], marynarki do garniturów, krawaty, jedwabne krawaty, ascoty
[krawaty], fulary [ozdobne krawaty], bielizna, bielizna nocna, bielizna
termoaktywna, bielizna dla mężczyzn, męska bielizna jednoczęścio‑
wa, podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki z długimi rękawami, podkoszulki z długimi rękawami,
T‑shirty z krótkim rękawem, marynarki od garniturów, swetry, swetry
polo, swetry marynarskie, swetry rozpinane, swetry z golfem, swetry
z półgolfem, swetry bez rękawów, swetry z dekoltem w serek, swetry
z okrągłym wykończeniem przy szyi.
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(111) 311212
(220) 2017 04 03
(210) 469915
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plusmusic
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, kompute‑
ry i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do
nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne, do celów dy‑
daktycznych, odtwarzacze plików muzycznych lub multimedialnych,
odtwarzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do
urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne, mikrofony,
głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników danych, deko‑
dery telewizyjne, dekodery internetowe, radioodbiorniki, odbiorniki
telewizyjne, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu
odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji
pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wy‑
korzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycz‑
nych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania
rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadcze‑
niem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych,
rozrywkowych: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyj‑
ne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do
przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania
lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reproduk‑
cji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne,
hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do
przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszyst‑
kie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane z In‑
ternetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie
on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowa‑
nie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy)
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogra‑
mowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, mo‑
duły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy
przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz apa‑
raty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słu‑
chawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicz‑
nych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy głośnomówiące
na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodo‑
wych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane
szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń
elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych,
skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikropro‑
cesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy okre‑
ślania położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne
i określające położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne
niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in‑vivo), sy‑
gnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrzą‑
dy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektro‑
niczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany
do używania z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz
sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia umożliwia‑
jące korzystanie z usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo
lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające pobieranie treści au‑
dio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, części i osprzęt do wszystkich wyżej wy‑
mienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, ban‑
danki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki,
długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elek‑
troniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
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galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, na‑
klejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, orga‑
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca‑
ki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, ręka‑
wiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, stan‑
dy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane,
terkotki, termosy, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumo‑
wane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabaw‑
ki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednic‑
twa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert
usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie dystrybucji i promocji kontentu muzycznego i audiowizu‑
alnego, sprzedaż twórczości muzycznej i audiowizualnej, usługi
związane z promowaniem twórczości muzycznej i audiowizualnej,
zarządzanie działalnością artystyczną, prezentowanie ofert usług
transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych,
prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo lub au‑
diowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji
elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, pośred‑
nictwo w zawieraniu umów na świadczenie usług transmisji strumie‑
niowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na
świadczenie usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizu‑
alnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicz‑
nej, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zleca‑
nia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa polegająca na
prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektro‑
nicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, tele‑
fonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w za‑
kresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakre‑
sie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usłu‑
gi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz
transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i prze‑
kazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multime‑
diów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożycza‑
nia telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych,
informacja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elek‑
tronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis informacji
typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmo‑
wania i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania
i transmisji treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za
pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu
i sieci telekomunikacyjnych, usługi transmisji strumieniowej treści
audio, wideo lub audiowizualnych, 41 usługi w zakresie nauczania
poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa po‑
legająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalno‑
ści kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej i audiowizualnej,
usługi polegające na prezentowaniu treści audio, wideo lub audiowi‑
zualnych zawarte w tej klasie, informacja o powyższych usługach,
45 licencjonowanie własności intelektualnej, obrót własnością inte‑
lektualną, usługa polegająca na prezentacji ofert licencji na przed‑
mioty własności intelektualnej, informacja o powyższych usługach.
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(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania,
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przy‑
rządy kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwa‑
rzacze plików muzycznych lub multimedialnych, odtwarzacze treści
audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki do urządzeń odtwarza‑
jących dźwięk, aparaty fotograficzne, mikrofony, głośniki, pamięci
zewnętrzne, odtwarzacze nośników danych, dekodery telewizyjne,
dekodery internetowe, radioodbiorniki, odbiorniki telewizyjn,
35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, skła‑
dzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych
informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu
lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz za‑
rządzaniu zbiorami informatycznymi, reklama, badania rynku, usługi
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon
i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomu‑
nikacyjnych, internetowych i elektronicznych, rozrywkowych: aparaty
i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektro‑
niczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji,
magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, apa‑
raty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub
zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, pro‑
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogra‑
mowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektro‑
niczne (ściągalne) dostarczane w trybie on‑line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia
telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z ba‑
zami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożli‑
wiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie
cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostar‑
czane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki
satelitarne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty
i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne,
telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do
telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów, telefo‑
niczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samocho‑
dach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby
i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przeno‑
szenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akce‑
soriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, an‑
teny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne
globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przy‑
rządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do mo‑
nitorowania (inne niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radiowe,
elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testo‑
wania in‑vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych,
aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elek‑
tryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audiowi‑
zualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządze‑
nia umożliwiające korzystanie z usług transmisji strumieniowej treści
audio, wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające pobie‑
ranie treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośred‑
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, części i osprzęt do wszyst‑
kich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samo‑
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czap‑
ki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń języko‑
wych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na
długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa
damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, ka‑
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lendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i ba‑
lony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale,
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na na‑
poje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórni‑
ki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki,
rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo‑
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki skó‑
rzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcela‑
ny, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające na‑
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te
towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic‑
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi po‑
średnictwa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji
ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi w zakresie dystrybucji i promocji kontentu muzycznego i au‑
diowizualnego, sprzedaż twórczości muzycznej i audiowizualnej,
usługi związane z promowaniem twórczości muzycznej i audiowizu‑
alnej, zarządzanie działalnością artystyczną, prezentowanie ofert
usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizual‑
nych, prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo
lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunika‑
cji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, po‑
średnictwo w zawieraniu umów na świadczenie usług transmisji stru‑
mieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na
świadczenie usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizu‑
alnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicz‑
nej, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zleca‑
nia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa polegająca na
prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektro‑
nicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, tele‑
fonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w za‑
kresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat,
obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakre‑
sie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmi‑
towania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywa‑
nia aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania tele‑
fonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, informa‑
cja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicz‑
nych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis informacji
typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmo‑
wania i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania i trans‑
misji treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośred‑
nictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci
telekomunikacyjnych, usługi transmisji strumieniowej treści audio,
wideo lub audiowizualnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez
telefon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształce‑
niu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca
na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształce‑
nia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działalności kultural‑
nej, publikacja twórczości muzycznej i audiowizualnej, usługi polega‑
jące na prezentowaniu treści audio, wideo lub audiowizualnych
zawarte w tej klasie, informacja o powyższych usługach, 45 licencjo‑
nowanie własności intelektualnej, obrót własnością intelektualną,
usługa polegająca na prezentacji ofert licencji na przedmioty własno‑
ści intelektualnej, informacja o powyższych usługach.
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(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, kompu‑
tery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do
nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne, do celów dy‑
daktycznych, odtwarzacze plików muzycznych lub multimedial‑
nych, odtwarzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słu‑
chawki do urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne,
mikrofony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników
danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe, radioodbior‑
niki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu,
sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji,
systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestro‑
waniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycz‑
nych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatyczny‑
mi, reklama, badania rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu
umów kupna
‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja
o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, lokalizacji
obiektów, agencje informacji handlowej, obsługa klientów przy
wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych,
internetowych i elektronicznych, rozrywkowych: aparaty i przyrzą‑
dy łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne
aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, maga‑
zynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub za‑
kodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery,
programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, pro‑
gramy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy
i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi
nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogra‑
mowanie komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elek‑
troniczne (ściągalne) dostarczane w trybie on‑line z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe
i urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające
połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie kom‑
puterowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputero‑
wej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików
MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywo‑
ławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słu‑
chawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefo‑
nicznych, adaptery do telefonów, telefoniczne zestawy głośnomó‑
wiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do
samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przy‑
stosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobil‑
nych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów
elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny,
baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne glo‑
balne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty i przy‑
rządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrządy do
monitorowania (inne niż do monitorowania in‑vivo), aparaty radio‑
we, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do
testowania in‑vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydak‑
tycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wi‑
deo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny za‑
projektowany i przystosowany do używania z komputerami,
urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier
elektronicznych, urządzenia umożliwiające korzystanie z usług
transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych,
urządzenia umożliwiające pobieranie treści audio, wideo lub audio‑
wizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elek‑
tronicznej, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych to‑
warów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery,
bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elek‑
troniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne
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urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórza‑
ne na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galan‑
teria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory,
kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce,
linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pudełka, na‑
klejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania na napoje, orga‑
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, ple‑
caki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rę‑
kawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodo‑
we osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze,
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice, teczki
skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, po‑
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych arty‑
kułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie interne‑
towej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługa po‑
legająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie
reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji i pro‑
mocji kontentu muzycznego i audiowizualnego, sprzedaż twórczo‑
ści muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowaniem
twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie działalnością
artystyczną, prezentowanie ofert usług transmisji strumieniowej
treści audio, wideo lub audiowizualnych, prezentowanie ofert
usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do
pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej,
w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, pośrednictwo w za‑
wieraniu umów na świadczenie usług transmisji strumieniowej tre‑
ści audio, wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na świadcze‑
nie usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych
do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej,
informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zle‑
cania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośred‑
nictwa, umów kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa pole‑
gająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie tele‑
komunikacji, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów prze‑
kazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficz‑
nej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficz‑
nej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefak‑
sowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów sateli‑
tarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania
dźwięku, obrazu i sms‑ ów, usługi w zakresie: poczty elektronicznej,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadze‑
nia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku
i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności
informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń teleko‑
munikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, mode‑
mów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, informacja o teleko‑
munikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych
i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpo‑
wszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne w zakresie
wiadomości i aktualności, elektroniczny serwis informacji typu on
‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostęp‑
nianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania
i przekazywania wiadomości, usługi rozpowszechniania i transmisji
treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednic‑
twem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci tele‑
komunikacyjnych, usługi transmisji strumieniowej treści audio, wi‑
deo lub audiowizualnych, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez
telefon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształce‑
niu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegają‑
ca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji
i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie działal‑
ności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej i audiowizual‑
nej, usługi polegające na prezentowaniu treści audio, wideo lub
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audiowizualnych zawarte w tej klasie, informacja o powyższych
usługach, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, obrót wła‑
snością intelektualną, usługa polegająca na prezentacji ofert licen‑
cji na przedmioty własności intelektualnej, informacja o powyż‑
szych usługach.

(111) 311215
(220) 2017 05 11
(210) 471539
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 05
(732) GWÓŹDŹ ROBERT GWÓŹDŹ TRANSPORT‑HANDEL,
Ruda Śląska, PL.
(540) ŚLĄSKI WĘGIEL EkoChamp
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal‑
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo‑
wy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze‑
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednic‑
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa‑
nia węgła i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 311216
(220) 2017 05 18
(151) 2018 01 22
(441) 2017 08 16
(732) IAVORSKYI IEVGEN, Warszawa, PL.
(540) aroma di Estasi
(540)

(210) 471851

Kolor znaku: brązowy, beżowy, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.03
(510), (511) 29 owoce i orzechy spreparowane i konserwowane
w miodzie płynnym, w syropie słodzonym stewią, fruktozą, sokiem
z agawy, 30 miód.
(111) 311217
(220) 2017 06 23
(210) 473300
(151) 2018 06 26
(441) 2017 08 28
(732) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) chłodnik
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa), wyroby alko‑
holowe, drinki, koktajle.
(111) 311218
(220) 2017 06 24
(151) 2018 06 06
(441) 2017 09 04
(732) KRAIŃSKI ANDRZEJ, Toruń, PL.
(540) Kobranocka
(540)

(210) 473328

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.13.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do odtwarzania, rejestracji i trans‑
formacji obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki z na‑
graniami muzycznymi audio i video: taśmy, płyty, dyski, płyty fo‑
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nograficzne, programy komputerowe, 16 druki, biuletyny, broszury,
fotografie, plakaty, afisze, kalkomanie, książki, nalepki wielkoforma‑
towe, nuty i partytury, wydawnictwa literackie, książkowe, reklamo‑
we, plakaty, fotografie, wydawnictwa muzyczne, 35 usługi w zakre‑
sie reklamy osób trzecich, przesyłanie reklam za pośrednictwem
Internetu, sprzedaż wydawnictw muzycznych, nośników z nagra‑
niami muzycznymi audio i video za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi promocyjne i menadżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania
działalnością artystyczną, 41 usługi w zakresie organizacji imprez ar‑
tystycznych, rozrywkowych, wszelkich form publicznych występów
i prezentacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkole‑
niowym, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja filmów
i widowisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwię‑
ku i obrazu, doradztwo muzyczne.

(111) 311219
(220) 2017 08 03
(151) 2018 04 23
(441) 2017 11 20
(732) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) White Dental
(540)

(210) 473611

(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.
(111) 311220
(220) 2017 07 31
(210) 474778
(151) 2018 06 25
(441) 2017 10 02
(732) PERNAK ŁUKASZ AERO AB, Toruń, PL.
(540) Aero Wrap BALE WRAPPING FILM ULTRA 20 MIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, folie z tworzywa
sztucznego dla celów przemysłowych, folie dla przemysłu spożyw‑
czego, 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 pako‑
wania mrożonek, folie rozciągliwe z polietylenu, folie poliamidowe,
folie dwuwarstwowe do pakowania próżniowego, worki, płachty,
woreczki na żywność, torby i torebki jednorazowe, torebki śniada‑
niowe, 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 sztucz‑
nych, wyrobów z tworzyw sztucznych, folii przemysłowych, folii dla
rolnictwa, taśm przylepnych i samoprzylepnych, promocja sprzeda‑
ży, informacja handlowa, promocja sprzedaży.
(111) 311221
(220) 2017 08 01
(151) 2018 06 25
(441) 2017 10 02
(732) MIDAK‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(540) EMP BATTERIES

(210) 474846

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 akumulatory elektryczne do pojazdów samochodo‑
wych, baterie elektryczne do pojazdów samochodowych, urządze‑
nia do ładowania.
(111) 311222
(220) 2017 08 03
(210) 474937
(151) 2018 03 06
(441) 2017 10 30
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) slick
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, toaletowe i kosmetyczne, prepa‑
raty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środki czystości do
toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni w szczegól‑
ności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicz‑
nych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów
plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekra‑
nów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych
i kamiennych, elementów z metali, chusteczki nasączane płyna‑
mi do mycia i czyszczenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do
odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty
do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania,
papierowe ściereczki do polerowania, wyroby kosmetyczne, wy‑
roby perfumeryjne, kosmetyki do opalania, olejki eteryczne, dez‑
odoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu,
preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole
do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
wody kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i bal‑
samy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki per‑
fumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci,
toniki, żele, odżywki, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, wody ter‑
malne, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty ko‑
smetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do
pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki,
maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do
prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia
szyb, kosmetyki samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania bielizny, krochmal, preparaty do mycia,
mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki czysz‑
czące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty
do skór, preparaty do polerowania, wybielacze i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do odświeżania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty do
usuwania kamienia ze sprzętu AGD, 35 sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodar‑
czej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środ‑
ków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do
mycia i czyszczenia powierzchni, promocja sprzedaży.
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(111) 311223
(220) 2017 08 28
(210) 475875
(151) 2018 05 15
(441) 2018 01 29
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi Chili
con carne z mięsem wołowym i ryżem BEZ KONSERWANTÓW BEZ
BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, fioletowy,
jasnobeżowy, brązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 08.07.17, 03.07.03, 03.07.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa, chili con carne, 30 wyroby ku‑
linarne na bazie ryżu z mięsem i warzywami.
(111) 311224
(220) 2017 08 30
(210) 475970
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 05
(732) KUCHCIŃSKI MARCIN NEZER SERVICES & CONSULTING,
Szczecin, PL.
(540)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.21, 01.15.15
(510), (511) 21 aeratory do wina, akwaria pokojowe, autoklawy, nie‑
elektryczne, do gotowania, balie, balony szklane [pojemniki], bryt‑
fanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze, butelki na napoje dla
podróżnych, cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania,
chochle do serwowania wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czaj‑
niki nieelektryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do
kuchni, deski do prania [tary], deski do prasowania, doniczki na kwia‑
ty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papierowych, dozow‑
niki mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki metalowe, dy‑
sze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów,
dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, dziobki do nalewania, elek‑
tryczne i nieelektryczne korkociągi, elementy napinające do odzieży,
elementy podtrzymujące ruszt, etui na grzebienie, etykietki do de‑
kanterów, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [po‑
jemniki], foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek,
formy i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory ku‑
chenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gasidła
do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku do‑
mowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, gąsio‑
ry, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, grzebienie,
grzebienie dla zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, ircha do czysz‑
czenia, karafki [na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki do wieszania
ubrań na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, komple‑
ty do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek elektrycznych, ko‑
ryta, koryta do picia, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosme‑
tyczne puderniczki [kompakty], kostki lodu wielokrotnego użytku,
kosze do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego,
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kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże na stół, kru‑
szarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ [wyroby szkla‑
ne], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kubły, kufle,
kufle na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, lejki, lód (foremki do), łapki do garnków, łapki na insekty łopatki do ciast, łopatki do użyt‑
ku domowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki
do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewa‑
nia pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, maselniczki, materiały
do polerowania [ściereczki], materiały do wyrobu szczotek i pędzli,
maty do pieczenia, maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstyl‑
nych, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożo‑
nych napojów, miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery,
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do kurzu,
miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, miski ze szkła,
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne,
mopy, mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, moździerze do
użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do
mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do
napojów, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne
młynki kuchenne, nieelektryczne przybory do pastowania butów,
nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła sto‑
sowanego w budownictwie), nocniki, obrączki dla drobiu, obrączki
dla ptaków, oddzielacze do jajek, nieelektryczne, do użytku domo‑
wego, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszcze‑
nia, okładki, uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z papie‑
ru, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), owady
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania-], ozdoby z porcela‑
ny, packi na muchy, pakuły czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny, ]
parowary nieelektryczne, patelnie, patery, pędzle do golenia, pędzle
kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, piknikowe (koszyki-)
z naczyniami, pipety [do degustacji win], pipety kuchenne, płytki za‑
pobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domo‑
wego, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne,
podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkład‑
ki pod garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów
tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwia‑
tów], podstawki pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szy‑
by-) [półfabrykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchenne‑
go, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje,
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojem‑
niki termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, pokrywki do
garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały do nabłyszcza‑
nia, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, popiersia z porcela‑
ny, terakoty lub szkła, porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn,
prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prasy do krawatów, prasy do
spodni, prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawi‑
dła do butów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przenośne po‑
jemniki chłodzące, nieelektryczne, przepychaczki do czyszczenia
odpływu, przesiewacze popiołu do użytku domowego, przesiewa‑
cze, sita [przybory gospodarstwa domowego], przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory ku‑
chenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe,
przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakija‑
żu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy uży‑
ciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania butów, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka obia‑
dowe, pudełka szklane, pułapki na myszy, puszki do pudru, ręczne
młynki do kawy, rękawice do grilla, rękawice do mycia samochodów,
rękawice do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użyt‑
ku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rogi do pi‑
cia, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze do perfum, rozpylacze
środków odstraszających komary podłączane do gniazdka, rozpyla‑
cze zapachowe, roztopiona krzemionka [produkt półprzetworzony]
inna niż dla budownictwa, ruszty [kuchenne], salaterki, separatory
piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, serwetniki,
serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [za‑
stawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparza‑
nia herbaty, skarbonki, skarbonki‑świnki, skóra do polerowania, słoiki
na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, stalo‑
wa wełna do czyszczenia, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bie‑
lizny, syfony na wodę gazowaną, szczecina świńska do produkcji
szczotek, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczoteczki do brwi,
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów,
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szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczot‑
ki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywa‑
nów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki do szklanych kloszy do
lamp, szczotki do szorowania, szczotki do wosku do nart, szczotki
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczypce do cukru, szczypce
do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szklane włók‑
no krzemowe inne niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki,
szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło płaskie
walcowane [materiał surowy], szkło sproszkowane do dekoracji,
szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szmatki do czyszcze‑
nia, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne
jajka podkładowe, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków,
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, do gotowa‑
nia, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki do kurzu, ściereczki do
polerowania, ścierki do mycia podłóg, świeczniki, świeczniki [opra‑
wy], tace do użytku domowego, tace obrotowe, tace papierowe, do
użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze
papierowe, tarki do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, termosy do napojów, terraria domowe [uprawa
roślin], terraria wewnętrzne [wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego,
torby izotermiczne, torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trze‑
paczki do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektrycz‑
ne, trzonki mioteł, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego,
uchwyty na gąbki, urny, urządzenia do odwaniania do użytku osobi‑
stego, urządzenia do rozciągania rękawiczek, urządzenia do usuwa‑
nia kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwa‑
rzania makaronów, ręczne, urządzenia i aparaty nieelektryczne do
polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylające do aero‑
zoli, nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanienki dla
niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata szklana, inna niż do
izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpady do czyszczenia, wia‑
derka do kostek lodu wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do
mopów, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące do
schładzania żywności i napojów, włosie do produkcji szczotek, wło‑
sie końskie do produkcji szczotek, włókna szklane, inne niż do izolacji
lub użytku włókienniczego, włókno szklane, inne niż do izolacji lub
użytku włókienniczego, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej,
wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, wy‑
kałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby
garncarskie, wyroby szczotkarskie, wyroby szklane malowane, wyży‑
maczki do mopów, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stoło‑
wa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przy‑
praw, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, żłoby dla zwierząt, 30 anyż,
anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności, aromaty do
ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na pa‑
rze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita
śmietana (preparaty usztywniające do-), bloki lodu, budyń ryżowy,
bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow‑chow
[przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier,
cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [sub‑
stytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czo‑
snek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki gluteno‑
we do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż
olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goź‑
dziki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbat‑
niki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mro‑
żony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy,
kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [po‑
pcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herba‑
ty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron,
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liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód
naturalny lub sztuczny, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany
[polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki,
makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna,
mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich
wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście,
mięta do wyrobów cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napo‑
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze
napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie
wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie,
owies łuskany, owocowe (galaretki-) [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar‑
nych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra‑
wy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi‑
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mię‑
snym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza,
placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowa‑
ne, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowa‑
ne, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do
zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty roślinne zastę‑
pujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzo‑
ne nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzen‑
ne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], pud‑
dingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny
strączkowe (mączka z-), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku ku‑
linarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki natu‑
ralne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowę‑
glan sodu do pieczenia], sojowa (mąka-), sorbety [lody], sos sojowy,
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomido‑
rowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik natu‑
ralny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów
spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie],
tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat],
wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem],
woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów kuli‑
narnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świą‑
tecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, za‑
gęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 33 alkohol ryżowy,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty-), alko‑
holowe (esencje-), alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier],
aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), bran‑
dy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik
[wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier-),
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholo‑
we zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cu‑
krowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake,
trawienie (alkohole i likiery wspomagające-), whisky, wino, wódka,
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administro‑
wanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrz‑
ną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualiza‑
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynko‑
we, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
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kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie za‑
rządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fak‑
turowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo‑
darczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek‑
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do
celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariu‑
szy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja progra‑
mów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, 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 pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja perso‑
nelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów
z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz‑
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informa‑
cji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiado‑
mości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor‑
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo‑
cji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry‑
watnych z przedsiębiorcami, potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypomina‑
nia o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi se‑
kretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w za‑
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wy‑
najem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowe‑
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów auto‑
matycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk han‑
dlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszuki‑
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie konce‑
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotela‑
mi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za‑
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], biura zakwatero‑
wania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wie‑
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ku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowa‑
nia [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washo‑
ku, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, za‑
pewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.

(111) 311225
(220) 2017 08 31
(210) 476014
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 05
(732) STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW RYNKU ZABAWEK
I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH FUNTECH, Biała Podlaska, PL.
(540) Fun TECH Praca. Zabawa. Nauka. Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, czerwony, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], akwarele,
albumy do wklejania, almanachy [roczniki], aparaty do wykonywania
winiet, arkusze celulozy regenerowanej do owijania, arkusze z nuta‑
mi w formie drukowanej, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski
[heliografia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe
papierowe, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplo‑
wania, bloki [artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorą‑
giewki papierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe],
chusteczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukar‑
skie], cyrkle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie,
czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki
taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane arkusze muzyczne,
drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, etykiety [owijki] na butel‑
ki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki [statu‑
etki] z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, folia samoprzylega‑
jąca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z two‑
rzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, druki],
formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie [wy‑
drukowane], fotograwiura, frankownice do użytku biurowego, fute‑
rały na matryce, galwanotypy [poligrafia], gazety, girlandy papiero‑
we, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki do
ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy, skoro‑
widze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze
(wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [arty‑
kuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biu‑
rowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukar‑
stwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do
użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komik‑
sy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie
[artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda do zna‑
kowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, krzywiki, książki, kuwety
malarskie, lak do pieczętowania, linijki [reglety] dla drukarzy, linijki
rysownicze [kreślarskie], litograficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki
do pisania, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, masy spe‑
cjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszynki do
ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materia‑
ły do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do pa‑
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kowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtracyjne
z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyścielania]
z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, matryce do druku
ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów,
modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], narzę‑
dzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [artykuły biurowe],
nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły biurowe], niszczarki
do papieru do użytku biurowego, notatniki [notesy], noże do papieru
[artykuły biurowe], numeratory, obciągi offsetowe z materiałów nie‑
tekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia,
obsadki do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odci‑
skarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na książeczki
czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papierni‑
cze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne],
ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do
pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki do pieczętowania, osło‑
ny z papieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy
kreślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier do ma‑
szyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogra‑
mów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higie‑
niczny, papier mâché, papier nutowy, papier parafinowany, papier
pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy, papier srebrny,
papier świecący, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier
Xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej,
papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod
szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], perforatory
biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki
z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulko‑
we, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plansze, płytki gra‑
werskie, plany, płótna malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasą‑
czone tuszem do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń
stosowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe do adre‑
sarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki
do książek, podpórki ręki dla malarzy, podręczniki [książki], podstaw‑
ki do długopisów i ołówków, podstawki na stół papierowe, podstaw‑
ki pod kufle do piwa, poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na
ołówki, pojemniki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, pro‑
spekty, próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny],
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne],
przybory do wycierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
na pióra, pudelka z farbami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub
kartonu, pudła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii,
rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do
twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, ry‑
ciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki,
segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty,
skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wy‑
mazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, sta‑
lówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczę‑
towania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły
piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, szta‑
lugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typogra‑
ficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewni‑
ki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca
[materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do
pisania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papie‑
rowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tu‑
szem do drukarek komputerowych, taśmy przylepne do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elek‑
tryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmien‑
nych, tkaniny introligatorskie, torby papierowe, torebki do gotowa‑
nia w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, transparenty z papieru,
tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do modelowania,
uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urządzenia
do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia do
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oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert do biura, urzą‑
dzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia
i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, usu‑
walne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub pla‑
stiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do
maszyn do pisania, Washi [papier japoński], wieczne pióra, wierszow‑
niki [poligrafia], wkładki papierowe do szuflad, perfumowane lub nie,
wkłady atramentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów stomatologicz‑
nych, wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelek‑
tryczne, wstążki papierowe, wycinki histologiczne [materiał
szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypełnienie z papieru lub karto‑
nu, wyroby przeznaczone do wymazywania, wzorce pisma do kopio‑
wania, wzornice perforowane do krosien żakardowych, wzory do
haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, za‑
kładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, za‑
wiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne
[artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszy‑
ty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły
biurowe], zszywki biurowe, 28 artykuły gimnastyczne, automaty do
gier wideo, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [za‑
bawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe
[artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń zabawkowa, butelki
do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami,
choinki z materiałów syntetycznych, czujniki brania [sprzęt wędkar‑
ski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, 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 [ćwicze‑
nia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów
gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry po‑
legające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry‑
stalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki
[wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi [zabawki],
huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier, 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 snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zaba‑
wy [konstrukcyjne], kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegu‑
nach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilar‑
dowych, 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,
maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawno‑
ściowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli,
matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej],
maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące
zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do ra‑
kiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sporto‑
we], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sporto‑
wych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pałeczki mażo‑
retkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pły‑
wania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pierście‑
nie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, plansze do
gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płe‑
twy do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla
wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów
nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do
gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrządy
do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwi‑
czeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice
bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do
gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe,
rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze],
rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sporto‑
we], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, smycze do
desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo,
sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do za‑
bawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe urucha‑
miane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa
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stołowego, strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cu‑
kierków, 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 sporto‑
we], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra],
tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na
świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urzą‑
dzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych, urządzenia do
wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów
w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania, urządzenia zacisko‑
we [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołów‑
stwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, wię‑
cierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki
treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania [sprzęt
wędkarski], zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wy‑
pchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do
gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania
[zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyłki wędkarskie, ży‑
roskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej
skali, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, admi‑
nistrowanie programami dla osób często podróżujących drogą po‑
wietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktuali‑
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania doty‑
czące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto‑
wa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, do‑
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty‑
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro‑
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impre‑
sariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozy‑
skiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszyno‑
pisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, ob‑
róbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowy‑
wanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki‑
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil‑
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produk‑
cja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone‑
lu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo‑
rządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, stenografia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefo‑
niczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemar‑
keting, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi au‑
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kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks‑
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do
celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usłu‑
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą po‑
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują‑
cymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biuro‑
we], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trze‑
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic re‑
klamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem foto‑
kopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów rekla‑
mowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych.

(111) 311226
(220) 2017 09 14
(210) 476539
(151) 2018 06 25
(441) 2017 12 04
(732) KKS LECH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) LECHICI Akademia KIBICA KKS LECH 1922 POZNAŃ
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 03.07.17, 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, 16 gadżety reklamo‑
we takie jak torby z papieru, papier do pakowania reklamowy, cho‑
rągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe,
przybory do pisania reklamowe, afisze, plakaty reklamowe, albumy,
kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listo‑
wy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek z kar‑
tonu, fotografie reklamowe, katalogi reklamowe, obwoluty do ksią‑
żek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, 25 gadżety
reklamowe, takie jak: szaliki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, daszki
na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry, kostiumy ką‑
pielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież
ze skóry i imitacji skóry, obuwie sportowe, 28 gry i zabawki, artyku‑
ły sportowe i gimnastyczne, gadżety reklamowe takie jak: balony,
gwizdki, karty do gry, ozdoby na choinkę, sprzęt wędkarski, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalno‑
ściowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo‑
cyjnych i/lub reklamowych, administrowanie programami lojalności
konsumenta, usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hur‑
towni oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, toreb plażowych,
teczek, tornistrów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, brelo‑
ków do kluczy, odzieży damskiej, odzieży męskiej, odzieży dziecię‑
cej, obuwia sportowego, obuwia skórzanego, artykułów sportowych
i gimnastycznych, okryć wierzchnich, kurtek, kurtek wełnianych
z kapturem, płaszczy, futer, bluz, bluz rozpinanych, bluz z kapturem,
spodni, szortów, spódnic, garsonek, bluzek koszulowych, koszulek,
t‑shirt’ów, koszuli, koszulek polo, koszulek sportowych, podkoszu‑
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lek, kamizelek, kąpielówek, getrów, skarpetek, pasków, bransoletek,
koców, pledów, ręczników, pościeli, piżam, szlafroków, nerek, nakryć
głowy, czapek, frotek, opasek na nadgarstek, kapeluszy, beretów,
szalików, chust, krawatów, fartuchów, nauszników, pareo, apaszek,
rękawiczek, kaftaników, smoczków, body, śpioszków, maskotek,
butelek do karmienia, szczoteczek do zębów, śliniaczków, śniada‑
niówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, bloków,
pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, podkładek pod
mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru listowego, reprodukcji re‑
klamowych, broszur, zakładek książkowych, afiszów reklamowych,
albumów, opakowań do butelek z kartonu, fotografii reklamowych,
wyrobów z kartonu, katalogów reklamowych, obwolut do książek
reklamowych, papierowych taśm przylepnych reklamowych, plaka‑
tów, puzzli, kart do gry, kart kolekcjonerskich, magnesów, balonów,
naklejek, smyczek, etui na telefon, zegarów, flag, piłek, proporczy‑
ków, parasoli, poduszek, kubków, kubków termicznych, kieliszków,
kufli, pokali, podstawek pod piwo, filiżanek, tosterów, odznak.

(111) 311227
(220) 2017 09 18
(151) 2018 06 20
(441) 2017 12 04
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) YUMMY BOX
(540)

(210) 476597

(531) 02.09.08, 23.01.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmien‑
ne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier
higieniczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki,
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe
papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płót‑
no introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania, biurowe
maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa‑
kowania żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formu‑
larze [blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze
celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [arty‑
kuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności konsu‑
menta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospo‑
darczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, han‑
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor‑
macji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy to‑
warów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyna‑
jem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni re‑
klamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, 39 dostawa towarów, pakowa‑
nie towarów, przewożenie, składowanie towarów, transport, usługi
kierowców, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samocho‑
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dami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi baro‑
we, usługi restauracyjne.

(111) 311228
(220) 2017 09 18
(151) 2018 06 25
(441) 2017 12 04
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BISTRO eat & joy
(540)
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(540) NIELEPKOWICZ & PARTNERZY
(540)

(210) 476598

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 11.01.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.08, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmien‑
ne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier
higieniczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki,
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe
papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa,
płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa
[sprzęt biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku
do pakowania żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowy‑
wania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
formularze [blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
arkusze celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie,
bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojal‑
ności konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działal‑
ności gospodarczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia reklama
pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotoko‑
piowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron interneto‑
wych w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on‑line za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyj‑
ne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie plat‑
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa towarów, pakowanie towarów, przewożenie, składowa‑
nie towarów, transport, usługi kierowców, usługi rozładunku towa‑
rów, usługi transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej
obsługi [snack
‑bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samo‑
obsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 311229
(220) 2017 09 20
(210) 476719
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) NIELEPKOWICZ & PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Kolor znaku: szary, ciemnoszary
(531) 26.15.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa podatkowego.
(111) 311230
(220) 2017 09 29
(210) 477034
(151) 2018 04 24
(441) 2018 01 03
(732) ROJEWSKI ŁUKASZ FATHER’S TIMES, Łódź, PL.
(540) Róża Tadeusz Kościuszko
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprze‑
tworzone ziarna i nasiona, sadzonki roślin, naturalne rośliny i kwiaty.
(111) 311231
(220) 2017 10 03
(151) 2018 02 20
(441) 2017 11 06
(732) MODERN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) M MODERN LOOK
(540)

(210) 477225

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 311232
(220) 2017 10 03
(210) 477261
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) ĆWIKILEWICZ MAREK, DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) URBINO
(510), (511) 11 systemy wentylacyjne, instalacje do filtracji powie‑
trza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory wydatku powietrza,
nawiewniki, nawiewniki higrosterowane, nawiewniki okienne szcze‑
linowe wyposażone w filtr antysmogowy, filtry do oczyszczania po‑
wietrza, filtry powietrza do nawiewników okiennych szczelinowych,
kratki wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyj‑
nych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, elementy
systemów klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wentylacyjne z odzyskiem ciepła, urządzenia do ogrzewania, grzejni‑
ki, instalacje, systemy, urządzenia i aparaty oczyszczające powietrze.
(111) 311233
(220) 2017 10 04
(210) 477295
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KAMFORUB
(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 ete‑
ryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witami‑
ny, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do ce‑
lów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje die‑
tetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycz‑
nych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakte‑
riobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrun‑
kowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy leczni‑
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cze, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura
diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fi‑
zykoterapii, przyborniki lekarskie, bandaże, poduszki do celów leczni‑
czych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 311234
(220) 2017 10 05
(210) 477318
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) SUCHY DOROTA, Chorzów, PL.
(540) NAGRODA KONSUMENTA W GŁOSOWANIU ONLINE
NAGRODAKONSUMENTA.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, złoty, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.05, 01.01.10, 24.05.01, 26.11.02,
26.01.21
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja, promocja
sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja przedsiębiorstw,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktual‑
nienie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, towarów
i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprze‑
daży towarów i usług, organizowanie programów promocyjnych,
badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, dzia‑
łalność 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) 311235
(220) 2017 10 06
(210) 477362
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 19
(732) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) mojeID
(540)

Kolor znaku: niebieski, błękitny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do uwierzytelniania i potwierdzania
tożsamości, oprogramowanie komputerowe do identyfikacji tożsa‑
mości i danych osób fizycznych i prawnych, oprogramowanie kom‑
puterowe wykorzystywane przy prowadzeniu usług autoryzacyjnych,
oprogramowanie komputerowe służące do tworzenia, przetwarzania,
przesyłania, przeglądania i zarządzania danymi w celu uwierzytelnia‑
nia i potwierdzania tożsamości, oprogramowanie komputerowe do
realizacji procesu płatniczego, przetwarzania płatności, autoryzacji
i rozliczeń transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe
w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego i weryfikacji tożsamości,
oprogramowanie do kodowania i uwierzytelniania danych, systemy
identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, kompute‑
rowe systemy autoryzacyjne, 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie
pośrednictwa płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakresie ope‑
racji autoryzacyjnych, rozliczeniowych i finansowych wykonywanych
elektronicznie, usługi w zakresie autoryzacji i rozliczania transakcji,
usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej służącej do
autoryzacji i realizacji płatności, prowadzenia rozliczeń finansowych,
zabezpieczanie transakcji elektronicznych dla osób trzecich, usługi
uwierzytelniania i weryfikacji transakcji płatniczych, 38 usługi w za‑
kresie elektronicznego przesyłania danych, w tym danych osób fizycz‑
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nych i prawnych w celu uwierzytelniania, weryfikacji i potwierdzania
tożsamości, usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją
danych i transakcji pomiędzy uczestnikami systemu identyfikacji elek‑
tronicznej osób fizycznych i prawnych, usługi w zakresie prowadzenia
platformy komunikacyjnej między uczestnikami systemu identyfikacji
elektronicznej, usługi w zakresie przydzielania i utrzymywania dostę‑
pu dla uczestników systemu identyfikacji elektronicznej, 42 usługi
w zakresie zapewniania i udostępnienia użytkowania oprogramo‑
wania do elektronicznej identyfikacji elektronicznej osób fizycznych
i prawnych, usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej
umożliwiającej tworzenie, przetwarzanie, przesyłanie, przeglądanie
i zarządzanie danymi w celu uwierzytelniania i potwierdzania tożsa‑
mości, usługi w zakresie tworzenia, administrowania i utrzymywania
stron internetowych w dziedzinie identyfikacji elektronicznej osób
fizycznych i prawnych, tworzenie i rozwijanie oprogramowania i syste‑
mów do procesów identyfikacyjnych i uwierzytelniających, szyfrowa‑
nie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych,
usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą
telekomunikacji, 45 uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości
osoby [usługi potwierdzania tożsamości], usługi w zakresie potwier‑
dzania tożsamości, usługi w zakresie weryfikowania tożsamości oraz
uwierzytelniania danych dotyczących osób fizycznych i prawnych,
usługi uwierzytelniania danych poprzez udostępnianie, przechowy‑
wanie i przesyłanie informacji identyfikacyjnych za pośrednictwem
Internetu i innych sieci komunikacyjnych, weryfikowanie, autoryzacja
i przesyłanie informacji identyfikacyjnych przez system identyfikacji
elektronicznej.

(111) 311236
(220) 2017 10 09
(210) 477403
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 12
(732) ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrowino, PL.
(540) ZD ANTCZAK
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoczerwony, czerwony,
ciemnoniebieski, błękitny, biały
(531) 18.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 budowa dróg z mieszanek bitumicznych, budowa
dróg z nawierzchnią betonową, budowa dróg z nawierzchnią z pre‑
fabrykatów betonowych, budowa dróg z nawierzchnią z kruszyw
naturalnych łamanych, budowa dróg z destruktu betonowego i as‑
faltowego, budowa rowów przydrożnych, udrażnianie rowów przy‑
drożnych, konserwacja rowów przydrożnych, budowa chodników,
budowa parkingów, budowa zatok, budowa przepustów, naprawa
przepustów, budowa zjazdów, konserwacja dróg, remonty dróg
o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg gruntowych naturalnych
ulepszonych, budowa fundamentów drogowych z kruszyw mineral‑
nych i łamanych, wykonywanie podbudów betonowych, stabilizacje.
(111) 311237
(220) 2017 10 09
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) WYTYCH JUSTYNA W‑PEX, Kalisz, PL.
(540) W‑Pex w zgodzie z naturą
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 477451
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(510), (511) 18 torby, koperty, woreczki na zakupy z materiałów tek‑
stylnych, torby plażowe, podróżne, turystyczne z materiałów tekstyl‑
nych.
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(111) 311238
(220) 2017 10 10
(210) 477476
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE PROHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciszyn, PL.
(540) AGRIWAP
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy wapniowe.
(111) 311239
(220) 2017 10 11
(210) 477549
(151) 2018 05 14
(441) 2018 01 22
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje Odkrycie
PROFi Gulasz wieprzowy po azjatycku z kaszą gryczaną BEZ
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 03.07.03, 08.07.25, 08.05.25
(510), (511) 29 gulasz mięsny z kaszą i warzywami.
(111) 311240
(220) 2017 10 16
(210) 477703
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) JABŁOŃSKA KRYSTYNA ALVIKA OUTDOOR EQUIPMENT,
Sosnowiec, PL.
(540) ALVIKA OUTDOOR EQUIPMENT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 26.03.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 komplety walizek i kufrów podróżnych, plecaki, port‑
fele, torby alpinistyczne, laski, 20 śpiwory kempingowe, leżaki, na‑
dmuchiwane powietrzem materace, materace, 25 odzież wodood‑
porna, bielizna wchłaniająca pot, odzież, obuwie.
(111) 311241
(220) 2017 10 16
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) GRIPACTIVE GARDŁO I KRTAŃ

(210) 477760

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mine‑
ralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła leczni‑
cze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni‑
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki
lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne
plastry, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 311242
(220) 2017 10 17
(210) 477807
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) CARLIFE
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczą‑
ce środków transportu, usługi finansowe, w tym leasing, wymiana
walut, działalność lombardowa, zawieranie i odnawianie umów i po‑
lis ubezpieczeniowych, usługi doradcze w dziedzinie ubezpieczeń,
ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w zakresie wyżej wy‑
mienionych usług.
(111) 311243
(220) 2017 10 17
(210) 477813
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) DRABPOL SPÓŁKA JAWNA P. DRABCZYŃSKI I WSPÓLNIK,
Mykanów, PL.
(540) FAPsafety+
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy akustyczne,
alarmy bezpieczeństwa, analizatory audio, analizatory obrazu, anali‑
zatory pracy silnika, analizatory wielokanałowe, aparatura do moni‑
toringu obiektów śledzonych (elektroniczna), aparatura do odczyty‑
wania kart, aparatura do odtwarzania obrazu, aparatura elektroniczna
do zlanego sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania sieci,
aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aparatura topo‑
graficzna (elektroniczna), aplikacje komputerowe do pobrania, apli‑
kacje do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowa‑
nia automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym parkowaniem, aplikacje komputero‑
we do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje komputero‑
we do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, apli‑
kacje komputerowe nawigacji audio
‑wideo do samochodu,
automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojaz‑
dów, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne wy‑
łączniki czasowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe
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sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania,
status urządzeń lub systemów elektrycznych i mechanicznych, bez‑
przewodowe sterowniki zdalnego monitorowania i kontroli funkcjo‑
nowania i statusu systemów bezpieczeństwa, czytniki [sprzęt prze‑
twarzania danych], centralne jednostki przetwarzające do
przetwarzania informacji, danych, dźwięku lub obrazów, chipy, cyfro‑
we nośniki nagrywania danych, cyfrowe przyrządy pomiarowe do
pulpitów sterowniczych, cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, cy‑
frowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części i akceso‑
ria do urządzeń komunikacyjnych, czujniki, czytniki kart, czytniki,
dane zapisane elektronicznie i magnetycznie, dyski do rejestracji
dźwięku, digitizery elektroniczne, diody świecące, elektroniczne
ekrany dotykowe, elektroniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne
jednostki sterujące, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne
kodowane karty z mikroprocesorem, elektroniczne moduły kodują‑
ce, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne panele wskaźniko‑
we, elektroniczne przyrządy i urządzenia sterujące nawigacyjne
i kontrolne, elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów audio/wi‑
deo, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne przyrządy
i urządzenia zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do prze‑
syłania sygnałów audio, elektryczne lub elektroniczne moduły i pa‑
nele kontrolno‑sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektrycz‑
ne urządzenia połączeniowe, sterownicze i przełączające, filtry
antyrefleksyjne przystosowane do ekranów komputerowych, elek‑
tryczne wyłączniki automatyczne i samoczynne, elektryczne ściem‑
niacze światła, dyski kompaktowe [audio‑wideo], dyski kompaktowe
[CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, elektryczne
tablice kontrolne, dystrybutory dysków komputerowych, ekrany,
głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [elektryczne], gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], karty z układem scalo‑
nym lub mikroprocesorem, klawiatury komputerowe, komputery,
komputery przenośne [podręczne], urządzenia do komunikacji we‑
wnętrznej, magnetyczne karty identyfikujące, mikroprocesory, mo‑
demy monitory [hardware komputerowy], monitory [programy kom‑
puterowe], monitory ekranowe, napędy dyskowe [informatyka],
dyski wstępnie zaprogramowane, napędy dysków do komputera,
nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, do‑
kumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe pane‑
le sterowania, nośniki informacji (optyczne elektroniczne bazy da‑
nych zapisane na nośnikach komputerowych), interaktywne
oprogramowanie i systemy komputerowe, odbiorniki [audio i wi‑
deo], oprogramowanie komputerowe, instalacje do komunikacji
elektronicznej, nagrane optyczne nośniki danych, pamięci kompute‑
rowe, procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory tek‑
stu, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany, programy komputerowe [so‑
ftware ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne], radia samochodowe, taśmy do rejestracji dźwięku, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia działające z ze‑
wnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia do
odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urzą‑
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia nawigacyjne dla pojaz‑
dów [komputery pokładowe], jednostki sterujące do wzmacniaczy
do użytku w pojazdach, kamery do desek rozdzielczych, karty pa‑
mięciowe, klawiatury wielofunkcyjne, komputerowe oprogramowa‑
nia użytkowe, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
urządzenia do programowania, komputer do pojazdów, komputery
do zarządzania urządzeniami sterującymi do pojazdów, konsole do
sterowania urządzeniami i przyrządami oświetleniowymi, lampy sy‑
gnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, mechanizmy zdalnego sterowa‑
nia, monitorujące urządzenia (elektryczne), monitory wyświetlające,
minikomputery, nadajniki, 12 alarmowe systemy bezpieczeństwa do
pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych, części i akcesoria do pojazdów lądowych, poruszania się
na wodzie i w powietrzu, deski rozdzielcze, deski rozdzielcze do sa‑
mochodów, 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, kolportaż
próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów sponsorowanych, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsoro‑
wanych, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, agencje
informacji handlowej, analizy rynkowe, badania opinii publicznej,
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badania rynku, usługi porównywania cen, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenc‑
kiej, outsourcing jako doradztwo handlowe, rynkowe badania, anali‑
zy kosztów, handlowe wyceny, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, usługi zaopatrzenia osób trzecich
jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej bądź
w sklepie lub hurtowni dotyczącej sprzedaży: urządzeń elektrycz‑
nych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, urządzeń peryferyjnych
i akcesoriów komputerowych, akcesoriów do monitorów, części
komputerowych, urządzeń audiowizualnych, oprogramowania kom‑
puterowych urządzeń i akcesoriów do pojazdów, urządzeniami nawi‑
gacyjnymi, 37 zarządzanie zbiorami informatycznymi, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, naprawy i konserwacja urządzeń
komputerowych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzę‑
tu komunikacyjnego, instalacja sprzętu elektrycznego i elektroniczne‑
go w pojazdach, instalacja oprzyrządowania, aktualizacja komputero‑
wego sprzętu sieciowego, instalacja systemów zabezpieczających,
instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie wy‑
posażenia samochodowego, naprawa i konserwacja modułów elek‑
tronicznych, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w spra‑
wach sprzętu komputerowego i elektronicznego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego dostarczanie [opraco‑
wywanie], elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, programo‑
wanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramo‑
wania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputero‑
wego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypoży‑
czanie serwerów [hosting], usługi komputerowe ochrona antywiruso‑
wa, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, utrzymywanie, tworzenie stron in‑
ternetowych dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] zaso‑
bów serwerów [sieci komputerowe], badanie i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania i opracowanie projek‑
tów technicznych, konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, doradztwo specjalistyczne związane z oprogramo‑
waniem komputerowym, doradztwo techniczne związane z progra‑
mowaniem komputerów, instalacja, aktualizacja, konfigurowanie
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie
programów komputerowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne].

(111) 311244
(220) 2017 10 17
(210) 477816
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) DRABPOL SPÓŁKA JAWNA P. DRABCZYŃSKI I WSPÓLNIK,
Mykanów, PL.
(540) EyesOnRoad (EOR)
(510), (511) 9 aktywne wyświetlacze matrycowe, alarmy akustyczne,
alarmy bezpieczeństwa, analizatory audio, analizatory obrazu, anali‑
zatory pracy silnika, analizatory wielokanałowe, aparatura do moni‑
toringu obiektów śledzonych (elektroniczna), aparatura do odczyty‑
wania kart, aparatura do odtwarzania obrazu, aparatura elektroniczna
do zlanego sterowania, aparatura kontrolna do zarządzania sieci,
aparatura łącznościowa, aparatura sygnalizacyjna, aparatura topo‑
graficzna (elektroniczna), aplikacje komputerowe do pobrania, apli‑
kacje do sterowania pojazdami, aplikacje komputerowe do sterowa‑
nia automatycznym kierowaniem pojazdami, aplikacje komputerowe
do sterowania automatycznym parkowaniem, aplikacje komputerowe
do urządzeń nawigacyjnych do pojazdów, aplikacje komputerowe do
automatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, aplikacje
komputerowe nawigacji audio‑wideo do samochodu, automatyczne
sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne
systemy kontroli dostępu, automatyczne wyłączniki czasowe, bez‑
przewodowe przełączniki, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania, status urządzeń lub syste‑
mów elektrycznych i mechanicznych, bezprzewodowe sterowniki
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zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu syste‑
mów bezpieczeństwa, czytniki [sprzęt przetwarzania danych], cen‑
tralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, da‑
nych, dźwięku lub obrazów, chipy, cyfrowe nośniki nagrywania
danych, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych,
cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, cyfrowe urządzenia sterują‑
ce do sterowania procesami, części i akcesoria do urządzeń komuni‑
kacyjnych, czujniki, czytniki kart, czytniki, dane zapisane elektronicz‑
nie i magnetycznie, dyski do rejestracji dźwięku, digitizery
elektroniczne, diody świecące, elektroniczne ekrany dotykowe, elek‑
troniczne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki sterujące,
elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne kodowane karty
z mikroprocesorem, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne
nośniki danych, elektroniczne panele wskaźnikowe, elektroniczne
przyrządy i urządzenia sterujące nawigacyjne i kontrolne, elektro‑
niczne systemy dystrybucji sygnałów audio/wideo, elektroniczne
tablice wyświetlające, elektroniczne przyrządy i urządzenia zdalne‑
go sterowania, elektroniczne urządzenia do przesyłania sygnałów
audio, elektryczne lub elektroniczne moduły i panele kontrolno
‑sterujące, elektryczne pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia
połączeniowe, sterownicze i przełączające, filtry antyrefleksyjne
przystosowane do ekranów komputerowych, elektryczne wyłączniki
automatyczne i samoczynne, elektryczne ściemniacze światła, dyski
kompaktowe [audio‑wideo], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, elektryczne tablice kontrolne,
dystrybutory dysków komputerowych, ekrany, głośniki, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [elektryczne], gniazdka, wtyczki i inne kon‑
takty [złącza elektryczne], karty z układem scalonym lub mikroproce‑
sorem, klawiatury komputerowe, komputery, komputery przenośne
[podręczne], urządzenia do komunikacji wewnętrznej, magnetyczne
karty identyfikujące, mikroprocesory, modemy monitory [hardware
komputerowy], monitory [programy komputerowe], monitory ekra‑
nowe, napędy dyskowe [informatyka], dyski wstępnie zaprogramo‑
wane, napędy dysków do komputera, nośniki do rejestracji dźwięku,
magnetyczne nośniki informacji, dokumentacja komputerowa w for‑
mie elektronicznej, dotykowe panele sterowania, nośniki informacji
(optyczne elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach kompu‑
terowych), interaktywne oprogramowanie i systemy komputerowe,
odbiorniki [audio i wideo], oprogramowanie komputerowe, instala‑
cje do komunikacji elektronicznej, nagrane optyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, procesory [centralne jednostki przetwarza‑
nia], procesory tekstu, dzwonki sygnalizacyjne, ekrany, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagra‑
ne, programy sterujące komputerowe, nagrane publikacje elektro‑
niczne [moduły ładowalne], radia samochodowe, taśmy do rejestracji
dźwięku, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, urządzenia
działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia nawi‑
gacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], jednostki sterujące
do wzmacniaczy do użytku w pojazdach, kamery do desek rozdziel‑
czych, karty pamięciowe, klawiatury wielofunkcyjne, komputerowe
oprogramowania użytkowe, komputerowe programy operacyjne,
komputerowe urządzenia do programowania, komputer do pojaz‑
dów, komputery do zarządzania urządzeniami sterującymi do pojaz‑
dów, konsole do sterowania urządzeniami i przyrządami oświetle‑
niowymi, lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, mechanizmy
zdalnego sterowania, monitorujące urządzenia (elektryczne), moni‑
tory wyświetlające, minikomputery, nadajniki, 12 alarmowe systemy
bezpieczeństwa do pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów lądo‑
wych, powietrznych i wodnych, części i akcesoria do pojazdów lądo‑
wych, poruszania się na wodzie i w powietrzu, deski rozdzielcze, de‑
ski rozdzielcze do samochodów, 35 edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, kolportaż próbek, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, przygotowy‑
wanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, badania w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, agencje informacji handlowej, analizy rynkowe, badania opi‑
nii publicznej, badania rynku, usługi porównywania cen, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji
konsumenckiej, outsourcing jako doradztwo handlowe, rynkowe ba‑
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dania, analizy kosztów, handlowe wyceny, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Interne‑
towej bądź w sklepie lub hurtowni dotyczącej sprzedaży: urządzeń
elektrycznych, urządzeń i sprzętu elektronicznego, urządzeń peryfe‑
ryjnych i akcesoriów komputerowych, akcesoriów do monitorów,
części komputerowych, urządzeń audiowizualnych, oprogramowa‑
nia komputerowych urządzeń i akcesoriów do pojazdów, urządze‑
niami nawigacyjnymi, 37 zarządzanie zbiorami informatycznymi, in‑
stalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, naprawy
i konserwacja urządzeń komputerowych, instalacja sprzętu audiowi‑
zualnego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalacja sprzętu elek‑
trycznego i elektronicznego w pojazdach, instalacja oprzyrządowania,
aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego, instalacja systemów
zabezpieczających, instalacje wnętrz samochodowych na zamówie‑
nie, instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa i konserwa‑
cja modułów elektronicznych, 42 analizy systemów komputerowych,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego i elektronicznego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego dostarcza‑
nie [opracowywanie], elektroniczna konwersja danych lub progra‑
mów, instalacje oprogramowania komputerowego, doradztwo w za‑
kresie sprzętu komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
programowanie komputerów, projektowanie systemów komputero‑
wych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja da‑
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero‑
wych, wypożyczanie serwerów [hosting], usługi komputerowe
ochrona antywirusowa, usługi w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, utrzymywa‑
nie, tworzenie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe], badanie
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
i opracowanie projektów technicznych, konsultacje w zakresie sprzę‑
tu i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne
związane z oprogramowaniem komputerowym, doradztwo tech‑
niczne związane z programowaniem komputerów, instalacja, aktu‑
alizacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputero‑
wego, 45 licencjonowanie programów komputerowych [usługi
prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi prawne].

(111) 311245
(220) 2017 10 18
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 477869

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy
(531) 01.13.15, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per‑
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do
depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi‑
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty leczni‑
cze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceu‑
tyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
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dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów me‑
dycznych 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 mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne 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, ta‑
kie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry, okłady.

(111) 311246
(220) 2017 10 18
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Estabiom baby
(540)

(210) 477879
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ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepara‑
ty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mi‑
neralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty wetery‑
naryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz‑
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacnia‑
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po‑
ruszanie się, terapeutyczne plastry, okłady.

(111) 311248
(220) 2017 10 20
(210) 477989
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) FIGL
(540)
Kolor znaku: szary, różowy, niebieski, biały
(531) 01.13.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, prepara‑
ty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mi‑
neralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki
sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty wetery‑
naryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz‑
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacnia‑
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po‑
ruszanie się, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 311247
(220) 2017 10 18
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Estabiom pregna
(540)

(210) 477886

Kolor znaku: szary, fioletowy, różowy, biały
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw sztucznych,
25 odzież.
(111) 311249
(220) 2017 10 20
(210) 478001
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) n.neat
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw sztucznych,
25 odzież.
(111) 311250
(220) 2017 10 20
(210) 478002
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) KONIECZNA MARZENA MARZENIA, Wysoka, PL.
(540) M.K. DREAM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następują‑
cych towarów: odzież, obuwie, artykuły spożywcze, napoje, wyroby
tytoniowe.
(111) 311251
(220) 2017 11 03
(210) 478602
(151) 2018 04 23
(441) 2018 01 03
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TEMPRE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
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talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej, dotyczącej sprzedaży: produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z: produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 311252
(220) 2017 10 20
(210) 478004
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) GLOBALTEX
(540)

(531) 01.05.01, 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw sztucznych,
25 odzież.
(111) 311253
(220) 2017 10 20
(210) 478012
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) V VENATON
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.17.10, 24.17.11
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(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/ lub z tworzyw sztucznych,
25 odzież.

(111) 311254
(220) 2017 10 20
(210) 478014
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) visent discover your wild side
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub z tworzyw sztucznych,
25 odzież.
(111) 311255
(220) 2017 10 23
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) NOWIS MICHAŁ, Izabelin B, PL.
(540) mybasic
(540)

(210) 478114

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, zielony, fioletowy,
jasnozielony, różowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, 35 reklama, handel
detaliczny, handel hurtowy i handel za pośrednictwem Internetu to‑
warami takimi jak: biżuteria, zegarki, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
usługi modelingu do celów promocji i sprzedaży.
(111) 311256
(220) 2017 10 23
(210) 478119
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(540) Rags’y
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.15.15, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, bańki szklane
[pojemniki], bidony [puste], bidony rowerowe, biodegradowalne
miski, biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegrado‑
walne talerze, butelki, butelki na wodę, butelki na wodę z tworzy‑
wa sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, butelki
na wodę ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane
puste, butelki z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, cedzaki, ce‑
ramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy, ceramika
do użytku kuchennego, chochle, cukiernice, czajniczki do herbaty,
deski do krojenia, dołkownice do jajek, dozowniki do przypraw, do‑
zowniki do serwetek, durszlaki do użytku domowego, dzbanki do
kawy, dzbanki kuchenne, dzbanuszki, emaliowane pudełka, filiżanki
i kubki, fiolki szklane [pojemniki], flaszki ze szkła, foremki, foremki
kuchenne, foremki z tworzyw sztucznych do kostek lodu, formy cu‑
kiernicze, garnki, gąsiory, głębokie naczynia kuchenne, imbryczki do
herbaty, kieliszki do jajek, łopatki [sprzęt kuchenny], łyżki do miesza‑
nia, łyżki do podawania, łyżki do polewania, maselniczki, menażki,
metalowe pudełka obiadowe, miski z tworzyw sztucznych [pojem‑
niki dla gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramiczne,
naczynia, naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], naczynia
ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do kuchenek mikro‑
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falowych, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia, naczynia
do serwowania potraw, naczynia do zapiekania, naczynia kuchenne
ceramiczne, naczynia na piknik, naczynia na przystawki i dodatki
do potraw, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia obiadowe
z porcelany, naczynia sakralne, naczynia stołowe wykonane z por‑
celany, naczynia szklane do konserwowania żywności, naczynia
ze szkła, naczynia żaroodporne, nalewki [chochle], nieelektryczne
dzbanki do parzenia kawy, patery, plastikowe miski [miednice], po‑
jemniki chłodnicze (przenośne-), nieelektryczne, pojemniki chłodzą‑
ce do kawioru, pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojem‑
niki do pieczenia wykonane ze szkła, pojemniki do przechowywania
żywności, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do
sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego, pojemniki do
użytku domowego lub kuchennego, pojemniki emaliowane, pojem‑
niki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na czosnek, pojemniki
na jajka z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na
kanapki, pojemniki na kleje, pojemniki na lód, pojemniki na musz‑
tardę, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na torby z two‑
rzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na wykałaczki,
pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki stosowane
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwie‑
rząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z przegro‑
dami do przechowywania sztućców, pojemniki ze szkła, porcelana,
porcelanowa zastawa stołowa, półmiski [tace], półmiski do jarzyn,
półmiski do serwowania potraw, przenośne pojemniki chłodzące,
nieelektryczne, pucharki, pudełka ceramiczne, pudełka dozujące
serwetki papierowe, pudełka na ciastka, pudełka na herbatę, pu‑
dełka na serwetki papierowe z dozownikiem, pudełka na słodycze,
pudełka obiadowe, pudełka szklane, pudełka śniadaniowe, pudełka
z ceramiki, pudełka z emalii, pudełka z metali szlachetnych na słody‑
cze, rondle, serwetniki, słoiki, słoiki, dzbanki szklane, słoje szklane,
solniczki, sosjerki, szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklan‑
ki, kieliszki, szklane naczynia do picia, szklane naczynia żaroodpor‑
ne, szkło [naczynia], talerze, termosy, wazy do zup.

(111) 311257
(220) 2017 10 24
(210) 478150
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) gb getback Razem wygramy z każdym długiem
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty obciążeniowe,
karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze,
czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia
kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
weryfikująca aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno‑
ści kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, komputery, urządzenia peryferyjne
do komputerów, urządzenia do transmisji danych, nośniki danych,
pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i przetwarzania
informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramowanie do
zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji pouf‑
nych informacji klienta używanych przez osoby, instytucje bankowe
i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, dys‑
ki magnetyczne, optyczne, dyski audio‑video, dyski kompaktowe,
dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządze‑
nia biurowe ujęte w klasie 9, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior‑
stwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, organizowanie aukcji, usługi w zakresie badania ryn‑
ku i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania analiz ryn‑
kowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów, eks‑
pertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne, usługi audytorskie,
przetwarzanie informacji statystycznych, promocja sprzedaży na
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rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i mul‑
timedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, infor‑
macja, doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej
oraz doboru metod i technik reklamowania, usługi public relations,
doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich, obsługa baz da‑
nych dostępnych przez Internet, archiwizacja dokumentów, doradz‑
two i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja
o ww. usługach, sporządzanie wyciągów z kont, 36 ubezpieczenia,
usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku
nieruchomego, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności,
windykacja, monitoring wierzytelności, usługi bankowe, doradz‑
two finansowe, usługi bankowości internetowej, usługi kredytowe,
usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną,
fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie fundu‑
szami inwestycyjnymi, usługi maklerskie, brokerskie, obrót papie‑
rami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
i papierami wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpie‑
czeń, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów warto‑
ściowych oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków
bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach, finansowanie pożyczek, sprzedaż
weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut, usługi
związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z od‑
zyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy
(kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapita‑
łowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach, wykonywanie
operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawa‑
nie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz
finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów finansowych,
analiza finansowa i doradztwo, doradztwo finansowe dotyczące
podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi za‑
stawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz inny‑
mi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo
inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokony‑
waniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów depozy‑
towych, usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej
portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych
transferów funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi
związane z regulowaniem i autoryzowaniem transakcji, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usług
weryfikacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane
z emitowaniem wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych
i voucherów podróżnych, usług leasingowe w zakresie finansowania,
uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom
trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji papierów wartościo‑
wych (underwriting), wykonywanie czynności związanych z emisją
i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi teleko‑
munikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w for‑
mie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania
informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, te‑
lefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia
satelitarne, udostępnianie połączenia ze światową siecią kompute‑
rową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostę‑
pu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje
internetowe, prowadzenie forum on‑line, przydzielanie dostępu do
baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łącz‑
ności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi umożli‑
wiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodar‑
czymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platfor‑
my internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, usługi
świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji,
transmisja informacji, tekstu i obrazu przy pomocy komputerów, ko‑
munikacja przy pomocy terminali komputerowych, łączność elektro‑
niczna, usługi przydzielania dostępu do portali internetowych oraz
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usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez
portale komunikacyjne i informacyjne, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne i informacyjne,
udostępnianie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet,
rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem Inter‑
netu, informacja o ww. usługach, 45 doradztwo prawne w zakresie
windykacji sądowej i komorniczej, usługi prawnicze, wykonywanie
ekspertyz prawnych, doradztwo prawne, usługi pomocy w sprawach
spornych, prowadzenie postępowań układowych i upadłościowych,
usługi arbitrażowe, mediacje i negocjacje prawne, doradztwo w za‑
kresie własności przemysłowej, informacja o ww. usługach.

(111) 311258
(220) 2017 10 27
(210) 478322
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) z Serca NATURY
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 żelatyna, zupy w proszku, zupy w puszkach, śmie‑
tanka do kawy w proszku, śmietana w proszku (produkty mleczne),
sztuczna śmietana (substytuty produktów mlecznych), wiórki koko‑
sowe, warzywa suszone, rodzynki, puree ziemniaczane w proszku,
placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna do
celów kulinarnych, pasty mięsne (w tym pasztety i smalec), pasty do
zup, owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, orzechy preparowane, orzechy jadalne, napoje mlecz‑
ne, nabiał i substytuty nabiału, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, mleko w proszku, mleczne produkty, mięso
konserwowane, mięsne nadzienie do ciast, mieszanki do zup, mie‑
lonki (konserwy), krokiety, kostki do zup, konserwy z owocami, kon‑
serwy rybne, konserwy mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, gotowe posiłki z mięsa (mięso
jako główny składnik), jaja w proszku, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, galarety mięsne, galaretki, galaretki
owocowe, flaki, ekstrakty mięsne, ekstrakty do zup, dżemy, desery
owocowe, bita śmietana, buliony, kompoty, pasty owocowe i wa‑
rzywne, koncentraty rosołowe, koncentraty, marynaty, mieszanki do
sporządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, aromaty
do żywności, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe,
batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie dese‑
rowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia,
ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
ciasteczka w proszku, masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe,
ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto
o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji dże‑
mów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stosowa‑
na jako substytut kawy, mieszanki zawierające cykorie do wykorzy‑
stywania jako substytut kawy, cynamon (przyprawa), czekolada,
czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekolad‑
ki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie
zawierające gównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, dese‑
ry mrożone, desery z muesli, drożdże instant, glukoza w proszku do
celów spożywczych, gofry, gotowe ciasto na placki, gotowe desery
na bazie czekolady, gotowe desery (wyroby cukiernicze), gotowe
mieszanki do pieczenia, gotowe sosy, gotowe spody do ciast, jadalne
wafle, kakao palone w proszku, granulowane, lub w napojach, kawa
palona, w proszku, granulowana lub w napojach, kawa aromatyzo‑
wana, kawa bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii, lukier
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do ciast, lody, lody w proszku, makaron błyskawiczny, marynata
z przyprawami, marynaty zawierające przyprawy, marynaty zawiera‑
jące zioła, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki do
oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia (artykuły spożywcze),
mieszanki na lukier, mięsne sosy, musy czekoladowe, musy desero‑
we, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, nale‑
śniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje
zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, oranżada w prosz‑
ku (wyroby cukiernicze), pasty warzywne (sosy), pierniki, pizza, plac‑
ki, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do
lodów, posypka (koraliki kolorowego cukru), posypka czekoladowa,
potrawy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty
aromatyczne do lodów, preparaty aromatyczne do wypieków, pro‑
szek do pieczenia, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne
(sosy), przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
(marynaty, sosy), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przypra‑
wy w proszku, puddingi w proszku, serniki, słodkie polewy i nadzie‑
nia, słone sosy, soda do pieczenia, sorbety (lody), sos do spaghetti,
sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowania, sosy
do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do sałatek, sosy na
bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy
w puszkach, sosy zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól
kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
syrop skrobiowy w proszku (do żywności), wanilia, wyroby czekola‑
dowe do dekoracji ciast, ciastka, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe,
ciasto biszkoptowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto, wy‑
roby cukiernicze zawierające dżem, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, słodkie polewy i nadzienia, musy, jogurt mrożony (lody spo‑
żywcze), mieszanki gotowe do pieczenia, soda do pieczenia, wanili‑
na (aldehyd, substytut wanilii), wyroby cukiernicze, tarty, ciasteczka,
polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki).

(111) 311259
(220) 2017 10 30
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DigitalCare
(540)

(210) 478385

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, pa‑
pier i karton, materiały drukowane, kleje do materiałów papierni‑
czych lub do użytku domowego, materiały i środki dla artystów i do
dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, publikacje drukowane,
biuletyny, podręczniki, sprawozdania, przewodniki informacyjne,
broszury, ulotki, publikacje promocyjne, materiały biurowe, materia‑
ły szkoleniowe i instruktażowe, drukowane instrukcje dotyczące me‑
tod nauczania, drukowane materiały edukacyjne, drukowane mate‑
riały w zakresie kursów korespondencyjnych, globusy, ilustrowane
mapy ścienne do celów edukacyjnych, karty, książki, papierowe ma‑
teriały dydaktyczne, podręczniki instruktażowe, tabele drukowane,
zeszyty ćwiczeń, atlasy, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
mapy, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, maty papierowe, chus‑
teczki z papieru, dekoracje na stół z papieru, papierowe podstawki,
serwetki jednorazowe, torby na śmieci z papieru, maszyny biurowe,
materiały drukarskie i introligatorskie, artykuły do korektorowania
i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, datowniki, zestawy
piśmienne, pióra i długopisy, mazaki, flamastry, afisze, plakaty, ak‑
tówki [artykuły biurowe], atrament, artykuły biurowe, artykuły pa‑
piernicze do pisania, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, arty‑
kuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, automaty [maszyny rozrywkowe uruchamiane żetonem], au‑
tomaty do gier, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na
monety, automaty do gry, elektryczne urządzenia rozrywkowe uru‑
chamiane przez wrzucenie monety, elektryczne figurki i sprzęt spor‑
towy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akceso‑
ria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
sprzęt do gier wideo, aparatura do gier dostosowana do użytku z od‑
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biornikami telewizyjnymi, automaty do gier wideo uruchamiane że‑
tonem, automaty do gier wideo, dżojstiki do gier wideo, elektronicz‑
ne przenośne [podręczne] aparaty do gier, elektroniczne urządzenia
rozrywkowe zawierające wyświetlacze ciekłokrystaliczne, folie
ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier
wideo, folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych,
futerały ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami
do gier wideo, futerały ochronne specjalnie przystosowane do ręcz‑
nych gier wideo, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny‑
mi, gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, inte‑
raktywne krzesła przystosowane do grania w gry wideo, klawiatury
do grania, konsole do gier, kontrolery do konsoli gier, kontrolery do
urządzeń do gier wideo, maszyny do gier z monitorami LCD, myszy
do gier komputerowych, przenośne [podręczne] aparaty do gier
elektronicznych, przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo, prze‑
nośne [podręczne] elektroniczne gry wideo, przenośne [podręczne]
gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, prze‑
nośne [podręczne] gry z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, zasila‑
na baterią gra komputerowa z ekranem LCD, woreczki specjalnie
przystosowane do podręcznych konsoli do gier wideo, wolnostojące
urządzenia do gier wideo, urządzenia rozrywkowe wideo, urucha‑
miane na monety, urządzenia do rozrywki przystosowane wyłącznie
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, urządzenia do gier wideo
podłączane do telewizorów, urządzenia do gier komputerowych,
urządzenia do domowych gier wideo, przenośne urządzenia do gier,
artykuły do zabawy dla dzieci, automaty [maszyny rozrywkowe uru‑
chamiane do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe], elek‑
troniczne zabawki wielofunkcyjne, elektroniczne zabawki do nauki,
elektroniczne urządzenia rozrywkowe uruchamiane poprzez wrzu‑
cenie monety, elektroniczne gry planszowe, elektroniczne gry salo‑
nowe [urządzenia na monety lub żetony], edukacyjne gry elektro‑
niczne, elektryczne zabawki [figurki] akcji, gry elektroniczne, gry
automatyczne, gry planszowe, gry mechaniczne, gry muzyczne,
komputery do zabawy [niedziałające], karty do gry, maszyny do gier,
mechaniczne zabawki akcji, puzzle [zabawki], roboty zabawki stero‑
wane z a pomocą radia, roboty zabawkowe, sprzęt do gier urucha‑
miany poprzez wrzucenie banknotu, telefony do zabawy, urządzenia
do gier, uruchamiane monetą, urządzenia do gier, urządzenia roz‑
rywkowe do salonów gier, zabawki, zabawki sterowane radiowo, za‑
bawki elektroniczne, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne,
35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi in‑
formacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i pro‑
mocyjne, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, gromadzenie informacji dla
firm, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie statystyk
w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja katalogów bizneso‑
wych do publikacji w Internecie, kompilacja list adresowych, kompi‑
lacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja modeli
statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki
rynku, kompilacja statystyk związanych z reklamą, konsultacje doty‑
czące przygotowywania statystyk biznesowych, nabywanie informa‑
cji handlowych, statystyczne informacje biznesowe, analizy rynku,
badania marketingowe i badawcze, usługi promocji biznesu, dystry‑
bucja materiałów promocyjnych, nabywanie informacji w zakresie
działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie in‑
formacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki,
opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywa‑
nie informatorów handlowych, opracowywanie statystyk bizneso‑
wych, opracowywanie rejestrów handlowych, opracowywanie staty‑
styk biznesowych i informacji handlowych, skomputeryzowana
kompilacja list zamówień, skomputeryzowane gromadzenie indek‑
sów klientów, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlo‑
wych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, tworzenie list potencjalnych klientów, usługi kompu‑
terowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodar‑
czej, zarządzanie aktami finansowymi, zdobywanie statystyk doty‑
czących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie
katalogów biznesowych online, zestawienia statystyczne [dla działal‑
ności gospodarczej lub celów handlowych], agencje informacji han‑
dlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodar‑
czej w komputerowej bazie danych, analiza cen i kosztów w związku
z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, anali‑
za informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen do‑
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tyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów
biznesowych, analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do
celów działalności gospodarczej, analizy kosztów, analizy gospodar‑
cze, badania biznesowe, badania dotyczące informacji na temat firm,
dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, dostar‑
czanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, badania do‑
tyczące informacji biznesowych, badania ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, badania i ankiety w zakresie działalności
gospodarczej, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania w za‑
kresie biznesu, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych,
doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji
biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych produktów konsumpcyjnych z a pośrednictwem Internetu, do‑
starczanie informacji handlowych, przeprowadzanie wycen przedsię‑
biorstw, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji
biznesowych i handlowych, przeprowadzanie badań w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, opracowywa‑
nie sprawozdań i badań rynkowych, informacja o działalności gospo‑
darczej i informacja handlowa, informacja w sprawach działalności
gospodarczych, ekonomiczne prognozy, świadczenie usług w zakre‑
sie katalogów informacji handlowych online, udostępnianie katalo‑
gów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci kom‑
puterowej, udostępnianie informacji dotyczących handlu, statystyczne
badania rynkowe, strategiczna analiza biznesowa, sporządzanie an‑
kiet biznesowych, sporządzanie raportów handlowych, raporty i ba‑
dania rynkowe, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlo‑
wych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn interneto‑
wych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udo‑
stępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością
gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji zwią‑
zanych z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji bizneso‑
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, usług outsourcingu
w dziedzinie analityki biznesowej, usługi agencji informacyjnej w za‑
kresie działalności gospodarczej, usługi dotyczące badania i informa‑
cji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi informacyjne doty‑
czące działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące
przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo‑
darczej świadczone on‑line za pośrednictwem globalnej sieci kompu‑
terowej lub Internetu, usługi w zakresie analiz dotyczących działalno‑
ści gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie
analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji rynkowej
związane ze statystykami rynkowymi, wyceny handlowe, zbieranie
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, wyceny dotyczące spraw handlowych, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie da‑
nych do celów administracyjnych, usługi biurowe, wynajem maszyn
biurowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso‑
nelu, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemy‑
słowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe,
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo doty‑
czące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące
zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradz‑
two i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, doradztwo i po‑
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie efek‑
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, pomoc, usługi
doradcze konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc i porady
dotyczące organizacji zarządzania działalnością gospodarczą, opra‑
cowywanie pomysłów dla ekonom biznesu, konsultacje w zakresie
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organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządza‑
nia personelem, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla
firm, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, porady w za‑
kresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie za‑
rządzania marketingowego, profesjonalne doradztwo w zakresie pro‑
wadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, usługi do‑
radcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, usługi dorad‑
cze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania
wynalazków, usługi doradcze w zakresie strategii w działalności go‑
spodarczej, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, usłu‑
gi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradztwa w zakresie przy‑
gotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, usługi do‑
radcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie
analizy biznesowej, analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i ba‑
dania rynkowe, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizowanie reakcji
konsumentów, analizy badań rynkowych, analizy w zakresie reklamy,
badania dotyczące cen, badania konsumenckie, wywiady dla badań
jakościowych rynku, usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań
rynku, usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczą‑
cych lojalności klientów, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi
badawcze w zakresie reklamy i marketingu, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi organi‑
zowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowy‑
mi i motywacyjnymi, doradztwo organizacyjne dotyczące progra‑
mów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa programów lojalno‑
ściowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lo‑
jalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizo‑
wanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie
działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizo‑
wanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlo‑
wych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, obsługiwanie
i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowa‑
nie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży
i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży za
pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, usługi ad‑
ministracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojal‑
nościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywa‑
cyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie pro‑
gramami lojalnościowymi, usługi public relations, agencje reklamowe,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, doradztwo doty‑
czące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, doradztwo
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie strategii ko‑
munikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji i świadczenie
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze odnoszące
się do akcji promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie danych, do‑
radztwo związane z przetwarzaniem danych, automatyczne przetwa‑
rzanie danych, kompilacja informacji statystycznych, kompilowanie
i systematyzowanie informacji w bankach danych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, usługi
przetwarzania danych online, usługi obejmujące transkrypcję danych
statystycznych, skomputeryzowane przetwarzanie danych, skompu‑
teryzowana weryfikacja danych, przetwarzanie danych w celu groma‑
dzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych dla firm, zarządzanie dokumentacją biznesową, zarządzanie
i kompilacja komputerowych baz danych, wprowadzanie i przetwa‑
rzanie danych, usługi zarządzania danymi, opracowywanie statystyk
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handlowych, usługi aukcyjne, administrowanie sprzedażą, admini‑
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodne‑
go porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], in‑
formacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje
i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów
i usług, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpie‑
czeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywa‑
nia i kupowania tych usług, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowe‑
go, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektro‑
nicznymi, usługi handlu detalicznego online w związku z dzwonkami
telefonicznymi do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w związku z muzyką cyfrową do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurto‑
wego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywa‑
nie danych w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji
w komputerowych bazach danych, zestawianie danych w komputero‑
wych bazach danych, systematyzowanie danych w komputerowych
bazach danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji w kom‑
puterowych bazach danych, 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradz‑
two finansowe, usługi w zakresie wycen, wydawanie kart
przedpłaconych i bonów, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpiecze‑
niowe, usługi gwarancyjne, administrowanie działalnością ubezpie‑
czeniową, agencje ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe i ubez‑
pieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje
ubezpieczeniowe, informacja o ubezpieczeniach, przedłużone gwa‑
rancje, przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwaran‑
cje na urządzenia elektryczne, ubezpieczenia przedłużonych gwaran‑
cji, 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 ubezpie‑
czeń gwarancji, usługi związane z programami gwarancyjnymi, le‑
asing finansowy, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpie‑
czeniach, ubezpieczenie gwarancyjne, rozszerzone ubezpieczenie
gwarancyjne, usługi administracyjne dotyczące ubezpieczeń, zarzą‑
dzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, wycena roszczeń ubezpie‑
czeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, badania dotyczące ubezpieczeń,
37 naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek kompute‑
rowych, naprawa komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów
komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, smart‑
fonów, akcesoriów do telefonów i smartfonów, drukarek, urządzeń do
skanowania, urządzeń do kopiowania, sprzętu fotograficznego, urzą‑
dzeń elektronicznych, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyj‑
nych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, usługi na‑
prawy komputerów, usługi diagnostyczno‑konserwacyjne w zakresie
komputerów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser‑
wacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa telefaksów,
naprawa aparatów telefonicznych, modernizowanie sprzętu kompu‑
terowego, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, kon‑
serwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyj‑
nych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, informacja
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o naprawach, usługi w zakresie napraw i konserwacji domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawy sprzętu elek‑
trycznego i elektronicznego, naprawy i konserwacja: urządzeń elek‑
trycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, sprzętu i urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie napraw i konserwacji
domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawy
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, naprawy i konserwacja:
urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego,
sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, usługi telefoniczne, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, doradztwo w zakresie teleko‑
munikacji, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomu‑
nikacyjnego, dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmi‑
sji radiowej, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, wynajem dekoderów
sygnału [do użytku w komunikacji], wynajem sprzętu do telewizji ka‑
blowej, wynajem sprzętu do transmisji obrazów, wynajem sprzętu
i obiektów telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypoży‑
czanie telefaksowych aparatów nadawczo‑odbiorczych, wypożycza‑
nie systemów komunikacyjnych, wypożyczanie sprzętu radiowego,
wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym telefonów i urzą‑
dzeń faksujących, wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie
radiotelefonów, wypożyczanie smartfonów, wypożyczanie sprzętu
i urządzeń komunikacyjnych, wypożyczanie modemów, wypożycza‑
nie komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych, wypo‑
życzanie telefonów komórkowych leasing urządzeń elektronicznych
(i mobilnych), wypożyczanie urządzeń: do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzeń technologii informacyjnej
i audiowizualnej, urządzeń elektronicznych do skanowania, urzą‑
dzeń mobilne, urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej,
multimedialnych, fotograficznych urządzeń nawigacyjnych, napro‑
wadzających, lokalizacyjnych, komputerów, sprzętu i akcesoriów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sprzętu
i akcesoriów telekomunikacyjnych, sprzętu radiowo‑telewizyjnego,
telefonów, smartfonów, telefonów i akcesoriów do telefonów, gier
komputerowych, agencje informacyjne, automatyczny transfer da‑
nych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, dostar‑
czanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych,
elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, doku‑
mentów, wiadomości i danych, telekomunikacja informacyjna (w tym
strony internetowe), telekomunikacja, prowadzenie portalu interne‑
towego, portale komunikacyjne i informacyjne, obsługa interneto‑
wych forów dyskusyjnych, obsługa oraz prowadzenie portali, forów
internetowych, transmisje internetowe, zapewnianie dostępu do
aplikacji internetowych, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie
dostępu do baz danych, przydzielanie i wynajmowanie dostępu do
komputerowych baz danych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, elektroniczne tablice ogłoszeń, poczta elektro‑
niczna i skrzynki pocztowe, udostępnianie forów online, doradztwo
w zakresie telekomunikacji, 45 usługi prawne, usługi w zakresie za‑
pewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, badania prawne,
badania w zakresie własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące
ochrony własności intelektualnej, doradztwo dotyczące licencjono‑
wania patentów, doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy, doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradz‑
two prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, do‑
radztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, do‑
radztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjono‑
waniem oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z ochroną patentową, licencjonowanie praw autorskich [usługi praw‑
ne], licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie patentów, licencjonowanie komputerów,
licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie baz danych
[usługi prawne], kompilacja informacji prawnych, doradztwo związa‑
ne z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi,
doradztwo związane z rejestracją nazw domen, licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie znaków towarowych [usłu‑
gi prawne], licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi praw‑
ne], licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie
własności intelektualnej i praw autorskich, mediacje, sprawy sporne
(usługi pomocy w-), sprawdzanie standardów i praktyk w celu za‑
pewnienia zgodności z prawami i regulacjami, sporządzanie eksper‑
tyz prawnych, prawne administrowanie licencjami, pośrednictwo
w procedurach prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe,
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usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze w zakresie nazw
domen, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpiecze‑
niowymi, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi al‑
ternatywnego rozwiązywania sporów, usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm: usługi prawne związane z prowadze‑
niem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z negocja‑
cją kontraktów dla osób trzecich, zarządzanie własnością intelektual‑
ną, zarządzanie patentami, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 311260
(220) 2017 10 30
(210) 478386
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) WSPIERAMY EMOCJE
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, biuletyny informacyjne, bony
wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], etykiety, formularze
[blankiety, druki], gazety, kalendarze, karton, karty, katalogi, koperty
[artykuły piśmienne], książki, mapy geograficzne, materiały drukowa‑
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki [materia‑
ły piśmienne], notatniki [notesy], ołówki, papier, periodyki [czasopi‑
sma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, rysunki, szyldy
z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki do książek, kupony, rachunki,
faktury, taśmy papierowe, 35 administrowanie programami lojalno‑
ści konsumenta, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bezpo‑
średnia reklama pocztowa. fakturowanie, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla‑
mowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowa‑
nie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama każdego typu, w tym
reklama on‑line, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawie‑
nia, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcyj‑
ne, usługi marketingowe, organizowanie promocji wszelkiego typu,
organizowanie programów lojalnościowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i pro‑
mocyjnych wszelkiego typu, w tym w postaci elektronicznej, or‑
ganizowanie i prowadzenie aukcji, w tym internetowych, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, hazard, usługi hazardowe on
‑line, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazar‑
dowymi, bukmacherstwo (przyjmowanie zakładów na wyścigi kon‑
ne), gry oferowane on‑line, gry internetowe, zakłady, zakłady konne,
multimedialne wydania publikacji elektronicznych, organizacja gier,
organizowanie i prowadzenie gier i konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych także za pośrednictwem Internetu, publikacja bro‑
szur, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowa‑
nie arkuszy informacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną, pu‑
blikowanie ulotek, publikowanie plakatów, rozrywka interaktywna,
rozrywka on‑line, rozrywka interaktywna on‑line, usługi w zakresie
zakładów piłkarskich, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet,
usługi rozrywkowe, organizowanie loterii, organizowanie zawodów
sportowych, produkcja filmów, publikowanie on‑line elektronicz‑
nych książek i czasopism publikowanie i redagowanie tekstów in‑
nych niż teksty reklamowe, usługi gier oferowane w systemie on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi rozrywkowe wynajem
urządzeń do gier, rozrywka interaktywna, w tym także on‑line.
(111) 311261
(220) 2017 12 23
(210) 480482
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) KUREK‑OSTROWSKA MAGDALENA, Warszawa, PL.
(540) zakotani
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy,
almanachy, książki, podręczniki, encyklopedie, słowniki i leksykony,
kompendia wiedzy, poradniki, opracowania lektur szkolnych, mo‑
nografie, biuletyny, mapy, druki, 35 usługi reklamowe, w zakresie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz reklamy
zewnętrznej w postaci billboardów, plakatów i tablic reklamowych
oraz z zastosowaniem ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem
czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materia‑
łów promocyjno‑reklamowych, także katalogów oraz gadżetów re‑

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

klamowych (koszulki, kubki), usługi w zakresie badania rynku oraz
badania opinii publicznej, organizowanie i obsługa handlowych lub
reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu rekla‑
mowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz‑
nych i optycznych nośników informacji, doradztwo w zakresie orga‑
nizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach oraz za pośrednictwem
telezakupów, przy wykorzystaniu środków telekomunikacji oraz na
stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych artykułów
‑towarów następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alko‑
holowa, księgarska, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna, artyku‑
ły gospodarstwa domowego, odzieżowa (również obuwie i nakrycia
głowy), jubilerska, medyczna, upominki (gadżety, tzw. „śmieszne
rzeczy”), zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert różnych usług
pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się
z tą ofertą oraz „kupować” te usługi na stronie internetowej doty‑
czącej ofert różnorodnych usług (pośrednictwo usług, polegające na
kojarzeniu usługodawców z usługobiorcami), 38 agencje informa‑
cyjne i agencje prasowe, rozpowszechnianie programów (audycji)
radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z global‑
ną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej sieci
komputerowej dla użytkowników, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy
pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie infor‑
macji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesy‑
łanie informacji SMS‑em, przesyłanie informacji z zastosowaniem‑do
nadawania i/lub odbioru informacji‑urządzeń mobilnych (telefonów
III generacji, laptopów, pagerów, itp.), 42 tworzenie programów kom‑
puterowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami
komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, prowadzenie portalu internetowego, usługi w za‑
kresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie on‑line komputerowych baz danych,
45 usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 311262
(220) 2017 08 29
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 04
(732) Ritter Andrzej, Wiedeń, AT.
(540) Polana SZYMOSZKOWA Stacja
Geotermalne
(540)

(210) 475940
Narciarska

Kąpielisko

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport koleją linową i wyciągami narciarskimi,
41 rozrywka, sport, rekreacja, narciarstwo, baseny.
(111) 311263
(220) 2017 12 17
(210) 480214
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 05
(732) JASKÓŁA KAMIL, Bytom, PL.
(540) BERANI
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
mycia i do pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów i twa‑
rzy, preparaty kosmetyczne do twarzy, kremy do twarzy, emulsje do
twarzy, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do depilacji i do
golenia, kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. kosmetyki do makijażu, ko‑
smetyki do zmiany wyglądu, kosmetyki do opalania.
(111) 311264
(220) 2017 10 30
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) coverise

(210) 478388
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(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze‑
niowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, doradztwo finansowe,
usługi w zakresie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi gwarancyj‑
ne, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, agencje ubez‑
pieczeniowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, gwarancje ubezpieczeniowe, in‑
formacja o ubezpieczeniach, przedłużone gwarancje, przedłużone
gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje na urządzenia
elektryczne, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, udzielanie
ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za
pomocą kart kredytowych, usługi administrowania w zakresie rosz‑
czeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne
artykuły gospodarstwa domowego, usługi ubezpieczeń gwarancji,
usługi związane z programami gwarancyjnymi, leasing finansowy,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach, ubez‑
pieczenie gwarancyjne, rozszerzone ubezpieczenie gwarancyjne,
usługi administracyjne dotyczące ubezpieczeń, zarządzanie roszcze‑
niami ubezpieczeniowymi, wycena roszczeń ubezpieczeniowych,
rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem
ubezpieczeniowym, badania dotyczące ubezpieczeń, 37 naprawy
sprzętu i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, diagno‑
styczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych,
naprawa komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów kom‑
puterowych, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów, smartfo‑
nów, akcesoriów do telefonów i smartfonów, drukarek, urządzeń
do skanowania, urządzeń do kopiowania, sprzętu fotograficznego,
urządzeń elektronicznych, instalowanie i naprawa sieci telekomu‑
nikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
usługi naprawy komputerów, usługi diagnostyczno‑konserwacyjne
w zakresie komputerów, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa
telefaksów, naprawa aparatów telefonicznych, modernizowanie
sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa systemów komu‑
nikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów
telekomunikacyjnych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych,
informacja o naprawach, usługi w zakresie napraw i konserwacji do‑
mowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, naprawy i konserwacja: urządzeń
elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego, sprzętu
i urządzeń telekomunikacyjnych usługi w zakresie napraw i konser‑
wacji domowych urządzeń elektrycznych elektronicznych, napra‑
wy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, naprawy konserwacja:
urządzeń elektrycznych, elektronicznych, sprzętu komputerowego,
sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 311265
(220) 2017 10 30
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LAB Digital Care
(540)

(210) 478389

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematogra‑
ficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urzą‑
dzenia optyczne do wykrywania uszkodzeń sprzętu elektroniczne‑
go, urządzenia do optycznej detekcji wad lustrzanej powierzchni
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wyświetlaczy telefonów i smartfonów, urządzenia elektroniczne do
skanowania, urządzenia mobilne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia mobilne, urządzenia nawiga‑
cyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i karto‑
graficzne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomo‑
cą energii elektrycznej, komputery oraz sprzęt i akcesoria
komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i ak‑
cesoria telekomunikacyjne, sprzęt radiowo‑telewizyjny, sprzęt au‑
diowizualny, urządzenia audio, głośniki, kamery, radia, odtwarzacze
muzyczne, telefony, smartfony, telefony i akcesoria do telefonów,
sprzęt fotograficzny, utrwalone na nośnikach informacje i dane, pły‑
ty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, nośniki danych,
nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB,
programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyj‑
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartogra‑
ficzne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do
namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne, wzmacnia‑
cze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual‑
ne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalo‑
ne na nośnikach informacje i dane, aparatura, urządzenia i kable do
zastosowania w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i mo‑
nitorowania, wskaźniki i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządze‑
nia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne
i symulatory, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia,
elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia do
lokalizacji obiektów, dekodery, elektroniczne notatniki, elektronicz‑
ne organizery, elektroniczne terminarze osobiste, organizery cyfro‑
we, generatory daty i czasu, klawiatury, urządzenia do gromadzenia
danych, wzmacniacze, urządzenia obrazujące do celów naukowych,
urządzenia i przyrządy radiowe, urządzenia i przyrządy kodujące
i dekodujące, urządzenia do nagrywania, termometry, wagi, alarmy,
dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru tempera‑
tury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, etui, obudowy, torby
i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, futerały,
torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kame‑
ry, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, 42 usługi na‑
ukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczno‑
ści i kontrola jakości, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, badania i doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kompute‑
rowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo dotyczące rozwijania systemów kom‑
puterowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi
sieci komputerowych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier
wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogra‑
mowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie analizy sys‑
temów informacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramo‑
wania komputerowego, usługi doradcze w zakresie sprzętu kompu‑
terowego, usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania
danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii infor‑
macyjnej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i in‑
formatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj‑
nej, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przecho‑
wywanie plików i dokumenty, hosting aplikacji multimedialnych,
konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
on‑line, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, two‑
rzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórko‑
wych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkow‑
nika, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji
i danych, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej
w Internecie, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektro‑
nicznej w Internecie, udostępnianie sprzętu komputerowego do
elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie
zapasowych programów i urządzeń komputerowych, wynajmowa‑
nie oprogramowania dla dostępów do Internetu, wynajem progra‑
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mów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego,
urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń
peryferyjnych, wynajem oprogramowania komputerowego do od‑
czytu strumienia danych, wynajem oprogramowania i programów
komputerowych, usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych da‑
nych, usługi hurtowni danych [składowanie danych], zarządzanie za‑
sobami cyfrowymi, wypożyczanie oprogramowania do gier wideo,
rozwój sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowa‑
nia i rozbudowy sprzętu komputerowego, opracowywanie i projek‑
towanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie
komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, usługi w dzie‑
dzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usłu‑
gi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego,
usługi badawczo‑rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
testowanie sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdra‑
żanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja opro‑
gramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do syste‑
mów łączności, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudo‑
wanych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom kom‑
puterowym, aktualizacja programów komputerowych, diagnozowa‑
nie błędów w oprogramowaniu komputerowym, naprawa uszkodzo‑
nych programów komputerowych, modyfikowanie programów
komputerowych, konserwacja programów komputerowych, instala‑
cja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
sprzętowego, opracowywanie baz danych, opracowywanie oprogra‑
mowania do magazynowania i przywoływania danych multimedial‑
nych, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opraco‑
wywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie
oprogramowania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania do
przetwarzania obrazu, programowanie komputerów do celów teleko‑
munikacji, programowanie komputerowe w zakresie gier komputero‑
wych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier kom‑
puterowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, powielanie programów komputerowych: usługi
w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz‑
nych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego
w celu ochrony danych, odblokowywanie telefonów komórkowych,
odbudowa baz danych na rzecz innych, odzyskiwanie danych kom‑
puterowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów, opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do kompu‑
terów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie siecio‑
wych zapór komputerowych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń kom‑
puterowych, wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie
sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wypożyczanie nośników danych, usługi inżynieryjne, usługi w zakre‑
sie miernictwa i eksploracji, badania inżynieryjne, pomiary inżynie‑
ryjne, prowadzenie badań inżynierskich, przygotowywanie rapor‑
tów technicznych, testy inżynieryjne, usługi inżynieryjne dotyczące
projektowania systemów łącznościowych, usługi inżynieryjne doty‑
czące technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii komunikacyjnej, analiza projektu produktu: badanie ja‑
kości produktów.

(111) 311266
(220) 2017 10 30
(210) 478448
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 05
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus care
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, fioletowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.
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(111) 311267
(220) 2017 10 31
(210) 478488
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi
Indyk w sosie śmietanowo‑pieczarkowym z kaszą bulgur
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, zielony, jasnobeżowy,
brązowy, czarny
(531) 03.07.03, 05.11.05, 08.05.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygo‑
towane posiłki składające się z mięsa i warzyw, porcjowane dania za‑
wierające mięso i kaszę oraz grzyby, mięso z kaszą i z grzybami.
(111) 311268
(220) 2017 10 31
(210) 478512
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel, PL.
(540) ALVO MOBILE HOSPITAL
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe,
metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy
metalowe, okapy metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe,
stojaki metalowe, wieszaki metalowe, ramki do kart gorączkowych
metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, inne niż uży‑
wane w gospodarstwie domowym, zbiorniki metalowe, metalowe
dozowniki ręczników i papieru toaletowego, wiadra metalowe do
transportu, wiadra metalowe do przechowywania nie do użytku
w gospodarstwie domowym, ogrodzenia metalowe, rynny metalo‑
we, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stop‑
nie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalo‑
we, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne
metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe ża‑
luzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, osprzęt do me‑
bli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych
metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe, 10 aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne,
medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddy‑
chania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, kozetki metalowe do
badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, aparaty, instru‑
menty oraz meble do prosektoriów, 35 usługi sprzedaży następują‑
cych towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu

3881

i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe,
metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy me‑
talowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe, okapy meta‑
lowe, ociekacze metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe,
stojaki metalowe, wieszaki metalowe, kozetki metalowe, ramki do
kart gorączkowych metalowe, pojemniki do szczotek i płynów me‑
talowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe,
ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi
metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz ich
obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia
ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe,
osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian
działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multime‑
dialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, opro‑
gramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaź‑
niki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, urządzenia nawigacyjne oraz naprowadzające, urządze‑
nia lokalizacyjne oraz do namierzania celu i kartograficzne, magnesy,
magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku prze‑
mysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania
się na powierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryj‑
ne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski
i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjo‑
terapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztucz‑
ne implanty, aparaty oraz instrumenty i meble oraz wyposażenie do
prosektoriów i zakładów pogrzebowych, instalacje i urządzenia do
ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urzą‑
dzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamra‑
żania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, przewody
i urządzenia do transportu gazów spalinowych, instalacje do obróbki
przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymien‑
niki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów medycz‑
nych i klinicznych jak również dla laboratoriów oraz prosektoriów
i zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do użytku
w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okien‑
ne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe ma‑
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity niemetalowe,
płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria meblowe wyposażenia
szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalo‑
we drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe
i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.

(111) 311269
(220) 2017 10 31
(210) 478518
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel, PL.
(540) ALVO MEDICAL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu
i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe,
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metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy
metalowe, okapy metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe,
stojaki metalowe, wieszaki metalowe, ramki do kart gorączkowych
metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, inne niż uży‑
wane w gospodarstwie domowym, zbiorniki metalowe, metalowe
dozowniki ręczników i papieru toaletowego, wiadra metalowe do
transportu, wiadra metalowe do przechowywania nie do użytku
w gospodarstwie domowym, ogrodzenia metalowe, rynny meta‑
lowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe,
stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy
metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego,
metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji,
osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian
działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe,
9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime‑
dialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy‑
gnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramo‑
wanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrzą‑
dy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrole‑
ry, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urzą‑
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urzą‑
dzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywacze przedmio‑
tów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akce‑
soria ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], dozowniki,
wiadra przeciwpożarowe, 10 aparaty i instrumenty medyczne i we‑
terynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze‑
noszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne,
maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po‑
ruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, kozetki metalowe do badań wykonane specjal‑
nie do użytku medycznego, aparaty, instrumenty oraz meble do
prosektoriów, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: drobne
wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy bu‑
dowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścien‑
ne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, ko‑
sze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, zlewozmywaki me‑
talowe, umywalki metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe,
baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki
metalowe, kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalo‑
we, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe,
dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, ryn‑
ny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie meta‑
lowe, stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyl‑
dy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalo‑
wy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych metalowe,
okładziny sufitów podwieszanych metalowe, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne,
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, utrwa‑
lone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i sy‑
mulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy miernicze
oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, apa‑
ratura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urzą‑
dzenia nawigacyjne oraz naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne
oraz do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory,
wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego
lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania się na po‑
wierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do
sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, ar‑
tykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty
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do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty,
aparaty oraz instrumenty i meble oraz wyposażenie do prosektoriów
i zakładów pogrzebowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania
i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do su‑
szenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, przewody i urządzenia do
transportu gazów spalinowych, instalacje do obróbki przemysło‑
wej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła,
urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów medycznych i klinicz‑
nych jak również dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów
pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do użytku w szpitalach,
niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne, niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elemen‑
ty budowlane i konstrukcyjne, sufity niemetalowe, płyty ścienne
niemetalowe, meble, akcesoria meblowe wyposażenia szpitali i sal
operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalowe drabiny
i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty
do nich, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowa‑
nie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.

(111) 311270
(220) 2017 11 02
(210) 478539
(151) 2018 05 18
(441) 2018 01 29
(732) M&MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) M&MR Trading
(510), (511) 1 chemiczne środki adsorbujące, chemiczne prepara‑
ty do zastosowania w poligrafii, drukarskie substancje chemiczne,
chemiczne zmywacze do farb wodnych, UV oraz farb zawierających
alkohol, chemikalia do maszyn offsetowych, produkty chemiczne
do druku offsetowego fleksograficznego, mianowicie‑farby i lakiery
olejowe, grawerowane elastomerowe formy do lakierowania, płytki
do druku offsetowego, płyty do lakierowania w druku offsetowym,
nośniki stosowane w offsetowym druku litograficznym, płyty of‑
fsetowe CTP, CTcP i ekologiczne, 7 drukarki offsetowe, drukarskie
maszyny offsetowe, urządzenia do pras offsetowych, maszyny off‑
setowe do wycinania różnego typu materiałów, maszyny offsetowe
mianowicie‑plotery do wycinania gum i płyt polimerowych, perfo‑
rowania i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, maszyny
do produkcji koców drukarskich i płyt drukarskich, płyty drukarskie,
litograficzne płyty drukarskie do użytku w maszynach drukarskich,
matryce drukarskie, metalowe formy odlewnicze do odlewania pod
ciśnieniem, metalowe bloczki drukarskie, 16 obciągi offsetowe z ma‑
teriałów nietekstylnych, koce drukarskie służące do przenoszenia
rysunku z formy drukowej na podłoże, papiery lakierowane, folia
podkładowa, materiały drukowane, 17 folia do kałamarzy z poliestru,
19 niemetalowe formy odlewnicze do odlewania pod ciśnieniem,
niemetalowe bloczki drukarskie, włókniny czyszczące, 24 obciągi
offsetowe z materiałów tekstylnych, tkaniny drukowane, 35 usługi
agencji importowo eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglą‑
dać i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej wy‑
specjalizowanej w sprzedaży produktów dla przemysłu budowlane‑
go, górniczego, motoryzacyjnego i transportu, usługi marketingowe,
usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wy‑
staw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, in‑
ternetowa oraz przy użyciu innych niż Internet środków komunikacji
na odległość następujących produktów: maszyn offsetowych, plo‑
terów do wycinania różnego typu materiałów, perforowania i cięcia
kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, akcesoriów i oprogramo‑
wania do ww. maszyn, sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna,
internetowa oraz przy użyciu innych niż Internet środków komuni‑
kacji na odległość produktów do druku offsetowego: farb i lakierów
olejowych, chemii i lakierów do druku, grawerowanych elastomero‑
wych form do lakierowania, obciągów do druku, obciągów i płyt do
lakierowania, papierów lakierowanych i folii podkładowej, płyt offse‑
towych CTP, CTcP i ekologicznych, włóknin czyszczących, folii do ka‑
łamarzy, gąbek i rękawic poligraficznych, 40 drukowanie offsetowe,
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usługi w zakresie offsetu mianowicie cięcie ploterem, standaryzacja
druku, listowanie.

(111) 311271
(220) 2017 11 03
(210) 478588
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI
SPECJALISTYCZNE, Łódź, PL.
(540) vector usługi specjalistyczne
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja, mycie, usługi de‑
zynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, 40 dezodoryzacja powietrza, niszczenie odpadów i śmieci,
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie].
(111) 311272
(220) 2017 11 03
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI
SPECJALISTYCZNE, Łódź, PL.
(540) VECTOR rok założenia firmy: 2011
(540)

(210) 478593

Kolor znaku: szary, błękitny, ciemnoczerwony
(531) 26.01.02, 26.01.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja, mycie, usługi de‑
zynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, 40 dezodoryzacja powietrza, niszczenie odpadów i śmieci,
oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie].
(111) 311273
(220) 2017 11 09
(210) 478755
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) WILLOW
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
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internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 311274
(220) 2017 11 09
(210) 478802
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ASPEN
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 311275
(220) 2017 11 10
(210) 478846
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) Lightforce Australia Pty. Limited, Hindmarsh, AU.
(540) lightFORCE
(540)

(531) 27.05.01

3884

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 11 systemy oświetleniowe, w tym latarki podręczne, mo‑
cowane na pojazdach reflektory i światła prowadzące, światła moco‑
wane do broni, żarówki oświetleniowe, błyskowe wskaźniki świetlne,
światła HID (o wysokim natężeniu wyładowania), filtry koloru i roz‑
proszenia do świateł.

(111) 311276
(220) 2017 11 15
(210) 479035
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) WAWEL M!
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki cze‑
koladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on‑line) towarów obejmujących: wyroby cukier‑
nicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby cze‑
koladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych 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 szczególno‑
ści Internetu.
(111) 311277
(220) 2017 11 16
(210) 479054
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) NETCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) NetCom
(540)

Kolor znaku: bialy, czarny, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.11, 26.11.01, 03.13.08,
29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia alarmowe, anteny, audiowizualne urządze‑
nia do nauki, urządzenia do ładowania baterii, baterie słoneczne,
elektryczne bezpieczniki, cewki elektryczne, aparaty do rejestrowa‑
nia czasu, czytniki optyczne, drukarki komputerowe, dyski magne‑
tyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne kompak‑
towe, dyskietki, dzwonki alarmowe elektryczne, ekrany projekcyjne,
głośniki, aparatura do przetwarzania informacji, kable elektryczne,
kalkulatory, karty magnetyczne, kasy rejestrujące, klawiatury kom‑
puterowe, komputery, kondensatory, lasery nie do celów medycz‑
nych, liczniki, lutownice, kolby do lutowania elektryczne, maszyny
liczące, mikroprocesory, modemy, monitory, myszy, neony rekla‑
mowe, nośniki danych magnetyczne, nośniki informacji optyczne,
obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio, video, urzą‑
dzenia do odtwarzania dźwięku, ograniczniki elektryczne, pamięci
komputerowe, urządzenia liczące i sortujące pieniądze, pióra elek‑
troniczne, plotery, urządzenia pomiarowe, aparatura do pomiarów
precyzyjnych, półprzewodniki, procesory, programy komputerowe
systemu operacyjnego, programy komputerowe, prostowniki prą‑
du, przekaźniki sygnałów elektronicznych, przełączniki, przewody
elektryczne, refraktometry, aparatura do rejestracji dźwięku, skane‑
ry, skrzynki akumulatorowe, software, oprogramowanie, stacje taśm
magnetycznych, sterowniki, tablice połączeń, tablice rozdzielcze,
włókna optyczne, wskaźniki stosowane w elektryczności, wtyczki,
gniazdka elektryczne, wykrywacze przedmiotów metalowych sto‑
sowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki elektryczne, wzmacnia‑
cze, zaciski, zaciski przewodów, złącza do przewodów elektrycznych,
złącza elektryczne, aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, apa‑
raty radiowe i telewizyjne, urządzenia i instalacje multimedialne do
przetwarzania i przekazywania informacji, części i osprzęt do nich,
36 dzierżawa nieruchomości, usługi udzielania kaucji i gwarancji na
zlecenie osób trzecich, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych,
pośrednictwo kupna‑sprzedaży nieruchomości, rozliczenia finanso‑
we transakcji, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościa‑
mi, 37 usługi związane z budową budynków, dróg, mostów, zapór,
linii przemysłowych, doradztwo budowlane, nadzór techniczny,
wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi związane z naprawa‑
mi i utrzymaniem obiektów w ciągłej używalności, 38 usługi w za‑
kresie przesyłania wiadomości voit ower IP i telefonii komórkowej,

Nr 10/2018

komunikacja mobilna, w tym Internet, 41 doradztwo zawodowe,
tłumaczenia, 42 badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, bada‑
nia z zakresu fizyki, projektowanie konstrukcji, programowanie kom‑
puterów, projektowanie techniczne, testowanie materiałów, wypo‑
życzanie komputerów, instalacja i wykonawstwo oprogramowania
komputerowego, usługi związane z okablowaniem strukturalnym,
projektowanie systemów komputerowych, 45 badania prawne, usłu‑
gi w zakresie stosowania patentów świadczone na rzecz osób trze‑
cich, porady dotyczące własności przemysłowej, usługi prawnicze.

(111) 311278
(220) 2017 11 16
(210) 479057
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LOT DLA FIRM
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07
(510), (511) 35 obsługa systemów premiowych do korzystania z lo‑
tów, hoteli, wynajmu samochodów i kart kredytowych, obsługa
programów lojalnościowych, programy motywacyjne, obsługa pro‑
gramów Frequent Flyer [dla osób nieodbywających częste podróże
lotnicze], administrowanie programów dla stałych klientów często
odbywających podróże lotnicze, administrowanie programami lo‑
jalności konsumenta, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, usługi administracyjne w zakresie
kart lojalnościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące progra‑
mów lojalnościowych dla klientów, udostępnianie nagród dla stałych
klientów często odbywających podróże lotnicze, promocja usług tu‑
rystycznych za pomocą motywacyjnych programów z nagrodami
dla osób często odbywających podróże, administrowanie progra‑
mami lojalnościowymi i motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi, usługi zarządzania programami lojalnościowymi
w zakresie transportu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie prze‑
prowadzania badań rynkowych dotyczących lojalność klientów,
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych zarzą‑
dzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów
handlowych, promocyjnych, lub reklamowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, reklama, zarzą‑
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, prace biurowe, usługi marketingowe i promocyjne dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet (dla osób trzecich), organi‑
zacyjne usługi konsultingowe i zarządzanie działalnością gospodar‑
czą, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, rozlepianie plakatów reklamowych, szacunki, wyce‑
na działalności handlowej, agencje informacji handlowej, analizy
kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wypożycza‑
nie maszyn i urządzeń biurowych, transkrypcja, prowadzenie ksiąg,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, reklamy prasowe,
dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów, pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej lub przemysłowej, aktualizacja ma‑
teriałów reklamowych, powielanie dokumentów, badania rynkowe,
organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zbieranie
i systematyzacja danych w pliku centralnym, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, ba‑
dania opinii publicznej, rekrutacja personelu, prognozy ekonomicz‑
ne, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), publikowanie tekstów
reklamowych, służby informacyjne, sporządzanie wyciągów z kont,
usługi sekretarskie, informacje statystyczne, weryfikacja rachunków,
zarządzanie premiami promocyjnymi, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, prowadzenie konkursów telefonicznych, or‑
ganizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie
gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi rozrywkowe związane z konkursami.
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(111) 311279
(220) 2017 11 16
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) PLATINUM garden
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 479062

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, srebrny, szary
(531) 01.15.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.18,
26.03.22, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do sprzętu ogrodniczego.
(111) 311280
(220) 2017 11 16
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) M!
(540)

(210) 479064

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 24.17.01, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki cze‑
koladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki,
35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on‑line) towarów obejmujących: wyroby cukier‑
nicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby cze‑
koladowe, słodycze, galaretki, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych 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 szczególno‑
ści Internetu.
(111) 311281
(220) 2017 11 16
(210) 479065
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PeoPay
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.22
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki da‑
nych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elektronicz‑
na do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do
weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów,
automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla
punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
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mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne
maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, ma‑
szyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem
kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie kompu‑
terowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych
i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi ban‑
kowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, opro‑
gramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do
transmisji poufnych informacji, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administro‑
wanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkła‑
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, po‑
życzki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i za‑
granicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji
bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi ma‑
klerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w za‑
kresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek
państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji pa‑
pierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na
rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję pa‑
pierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finanso‑
wych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie
emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo‑
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów warto‑
ściowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelno‑
ściami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur,
fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarzą‑
dzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych,
zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania
i obsługi kart płatniczych, obsługa płatności, usługi płatności bezdo‑
tykowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi finansowe świad‑
czone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero‑
wej lub Internetu, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo
inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), banko‑
wość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowa‑
nie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring
przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali,
doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 usługi teleko‑
munikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania infor‑
macji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie
zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności do przesyłania
takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowo‑
dów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne,
usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogło‑
szeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi w zakre‑
sie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu i obsługi
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi udostępniania
portali internetowych, usługi prowadzenia forum on‑line, usługi por‑
tali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi w zakresie dostępu do
portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi,
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i porada‑
mi dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i ban‑
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kowych oraz prezentowania informacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, usługi udostępniania środ‑
ków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi
obsługi telekonferencji, usługi przesyłania telekopii, doradztwo w za‑
kresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 311282
(220) 2017 11 16
(210) 479066
(151) 2018 05 19
(441) 2018 01 29
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PeoPay
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.22
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług bankowych
i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magnetycznie,
karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośni‑
ki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura elek‑
troniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia
do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów,
automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla
punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
mechanizmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne
maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, ma‑
szyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem
kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie kompu‑
terowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych
i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi ban‑
kowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, opro‑
gramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do
transmisji poufnych informacji, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi ma‑
klerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowa‑
nie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki,
usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyj‑
mowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa gieł‑
dowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości
dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych,
zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych,
obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozytowych
papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościo‑
wych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów
papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościo‑
wych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednic‑
two, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów
wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depo‑
zytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, usługi
udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje
kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytal‑
ne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie fundusza‑
mi powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytal‑
nymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych,
obsługa płatności, usługi płatności bezdotykowych, przetwarzanie
płatności elektronicznych, elektroniczny transfer środków pienięż‑
nych za pośrednictwem telekomunikacji, usługi płatnicze świadczone
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomu‑
nikacyjnych, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośred‑
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nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingo‑
we w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie
zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredy‑
tów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi
w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy,
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wy‑
konywania terminowych operacji finansowych, organizowanie fundu‑
szy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia,
ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie
majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nie‑
ruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in‑
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Interne‑
cie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilo‑
wanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączno‑
ści do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia
satelitarne, usługi udostępniania połączenia ze światową siecią kom‑
puterową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechnia‑
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi
w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi udostęp‑
niania portali internetowych, usługi prowadzenia forum on‑line, usługi
portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi w zakresie dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi,
giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i porada‑
mi dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania platformy
internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i ban‑
kowych oraz prezentowania informacji, usługi przydzielania dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, usługi udostępniania środ‑
ków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, usługi
obsługi telekonferencji, usługi przesyłania telekopii, doradztwo w za‑
kresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 311283
(220) 2017 11 17
(210) 479095
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) CHWIST PAWEŁ GOSPODARSTWO OGRODNICZE BYLINOWY
RAJ, Starcza, PL.
(540) www.BYLINOWYRAJ.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 05.05.20, 25.01.25, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.01,
29.01.15
(510), (511) 31 rośliny, sadzonki, nasiona, cebulki i rozsady do ho‑
dowli roślin, orzechy, kwiaty, trawy, zioła ogrodowe świeże, krzewy,
drzewa.
(111) 311284
(220) 2017 11 17
(210) 479113
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) MAKOWSKA‑JANIAK SYLWIA, Rawa Mazowiecka, PL.
(540) WELTORI
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.01.01, 29.01.12, 25.12.25, 25.12.99
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(510), (511) 29 dżemy i marmolady owocowe, 30 polewy cukierni‑
cze, czekolada, czekolada pitna, kremy czekoladowe, słodkie polewy
i nadzienia.

(111) 311285
(220) 2017 11 17
(210) 479115
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rzecz o Historii
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do
nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki, artykuły biu‑
rowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze.
(111) 311286
(220) 2017 11 17
(210) 479154
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 26
(732) PRISJAKT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) KOMPARIO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramo‑
wanie do przetwarzania danych oprogramowanie do tworzenia,
zarządzania, aktualizacji baz danych, 35 sporządzanie, dostarczanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości
i cen ogólnodostępnych towarów i usług, udzielanie informacji i po‑
rad dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych
towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania ryn‑
ku, usługi porównywania cen, publikowanie i dostarczanie recenzji
produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej
wymienionych usług, sporządzanie zestawień statystycznych, kom‑
pilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym przez sieci
komputerowe i Internet, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie
towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz
osób trzecich, usługi w zakresie porównywania i omawiania produk‑
tów lub usług, obsługa aukcji internetowych, organizowanie i prowa‑
dzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci kompute‑
rowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on‑line komputerowych baz danych i baz komputerowych, usługi
internetowych porównywarek cenowych polegające na sporządza‑
niu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informa‑
cji handlowych w postaci zestawień porównujących ceny towarów
i usług oferowanych przez różne podmioty w obrocie, w tym rów‑
nież ceny towarów i usług oferowanych przez Internet, usługi spo‑
rządzania i dostarczania za pośrednictwem Internetu opinii o róż‑
nych podmiotach oferujących towary i usługi w obrocie, 38 usługi
telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów lub dźwięku drogą
kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze
zintegrowanymi usługami lub przez inne media do transmisji, wspo‑
magane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za
pośrednictwem sieci światłowodowych, obsługa systemów on‑line
umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie na
serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej strony
internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlowych,
42 projektowanie, udoskonalanie lub implementacja oprogramowa‑
nia komputerowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i in‑
stalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie i udosko‑
nalanie procesów weryfikacji użytkowników on‑line, projektowanie
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na Internecie, informacja, doradztwo i konsultacje doty‑
czące wyżej wymienionych usług, usługi w zakresie administrowania
stronami komputerowymi, usługi w zakresie analiz systemów kom‑
puterowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron inter‑
netowych dla osób trzecich.

(111) 311287
(220) 2017 11 21
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) MD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) MD Partner Ubezpieczenia
(540)

3887
(210) 479230

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnożółty, ciemnożółty
(531) 26.07.15, 26.07.17, 26.07.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie:
ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych, firmo‑
wych, rolnych, emerytalnych, zdrowotnych, finansowych, inwesty‑
cyjnych, odszkodowań, gwarancji finansowych, flotowych oraz po‑
średnictwo kredytowe i leasingowe.
(111) 311288
(220) 2017 11 21
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ZGUBIŃSKA ALEKSANDRA, Lublin, PL.
(540) AZ
(540)

(210) 479243

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzki, bluzy sporto‑
we, bluzy dresowe, koszule, koszule sportowe, koszule nocne, dziani‑
na jako odzież, t‑shirty, spodnie, spodenki, spódnice, kurtki, płaszcze,
żakiety, garnitury, sukienki damskie, swetry, szale, czapki, kapelusze,
rękawiczki, bielizna, piżamy, rajstopy, odzież skórzana, odzież futrza‑
na, apaszki, krawaty, odzież treningowa, buty treningowe jako obu‑
wie sportowe, paski, paski tekstylne, paski skórzane, 41 usługi pisa‑
nia tekstów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
organizowanie gal, organizowanie konferencji, organizacja konkur‑
sów piękności, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie
konkursów artystycznych, organizowanie rozrywki wizualnej i mu‑
zycznej, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, pro‑
dukcja muzyczna, muzyczne usługi wydawnicze.
(111) 311289
(220) 2017 11 22
(210) 479308
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszcz Gdański, PL.
(540) INVESTA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, turkusowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.07.03, 26.03.04, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 6 aluminium, kołnierze metalowe, arkusze i blachy stalo‑
we, pręty ze stali, rury ze stali, taśmy ze stali, 40 obróbka metali.
(111) 311290
(220) 2017 11 23
(210) 479340
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PODWYSOCKA KINGA CONSULTING, Łódź, PL.
(540) H Humanza Bo najważniejszy jest człowiek
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(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania perso‑
nelem, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, opraco‑
wywanie CV dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone‑
lu, rekrutacja personelu, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edu‑
kacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kultural‑
nych lub edukacyjnych, usługi przekwalifikowania zawodowego.
(111) 311291
(220) 2017 11 23
(210) 479353
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) LIBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Libero obuwie dla całej rodziny women men’s
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 09.09.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do konserwacji skór, pasty do butów, 18 torebki,
25 obuwie.
(111) 311292
(220) 2017 11 27
(210) 479438
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Rokita EKOMIAŁ
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal‑
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo‑
wy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze‑
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednic‑
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa‑
nia węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 311293
(220) 2017 11 27
(210) 479441
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 19
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Pieklorz EKOGROSZEK
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.02.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal‑
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo‑
wy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze‑
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednic‑
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa‑
nia węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 311294
(220) 2017 11 27
(210) 479443
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 19
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Groszek‑e EKOGROSZEK
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.01
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal‑
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo‑
wy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze‑
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom
obejrzenia towaru i dokonania zakupu, w tym także za pośrednic‑
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa‑
nia węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla
i produktów węglowych, usługi transportowe.
(111) 311295
(220) 2017 11 27
(210) 479446
(151) 2018 06 21
(441) 2018 02 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO‑ CHEMICZNE
SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ANDEPIN
(510), (511) 5 środki farmaceutyczne.
(111) 311296
(220) 2017 11 27
(210) 479451
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) BIAŁOBRZESKI BARTOSZ, BIAŁOBRZESKI SŁAWOMIR MEGA
‑LUX SPÓŁKA CYWILNA, Rybie, PL.
(540) air HOTEL
(540)

(531) 27.05.01, 26.03.04, 01.01.03, 18.05.03
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konferencji, usługi
w zakresie organizowania bankietów dotyczące rozrywki, 43 usługi
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hotelarskie, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
gastronomiczne w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, ba‑
rów, usługi w zakresie organizowania bankietów dotyczące zaopa‑
trywania w żywność i napoje, usługi kateringowe.

herbaty, skrobaki (akcesoria kuchenne), tarki kuchenne, tłuczki ku‑
chenne, wałki do ciasta, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do
użytku domowego, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
nieelektryczne trzepaczki do ubijania.

(111) 311297
(220) 2017 11 27
(210) 479452
(151) 2018 06 25
(441) 2018 01 22
(732) KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kozerki, PL.
(540) Polecona
(540)

(111) 311298
(220) 2017 11 28
(151) 2018 06 27
(441) 2018 02 19
(732) ŁATA JACEK MARMUR‑PŁYTKI, Podłęże, PL.
(540) WAPIEŃ pinczowski
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 8 sztućce, sztućce dla dzieci, noże, widelce, łyżki, noże
kuchenne, obieraczki do warzyw [noże ręczne], jednorazowe łyżki,
jednorazowe noże, jednorazowe widelce, zastawa stołowa jednora‑
zowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], naczy‑
nia do napojów, nożyczki do użytku kuchennego, 16 opakowania
na żywność, papier na artykuły spożywcze, papierowe pojemniki
do żywności na wynos, torebki z papieru na artykuły żywnościowe,
chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chus‑
teczki higieniczne, folia, folia do pakowania prezentów, folia spożyw‑
cza, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folie do pa‑
kowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do
pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, folia
przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia samoprzylega‑
jąca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z octa‑
nu celulozy do zawijania, plastikowe torebki do przechowywania
żywności do użytku domowego, nawijana na rolkę folia z tworzywa
sztucznego do pakowania żywności, materiały opakowaniowe z two‑
rzyw sztucznych do kanapek, papierowe torebki na kanapki, tace
kartonowe do pakowania żywności, torby papierowe do użytku przy
pieczeniu, torebki do mrożonek, torebki na kostki lodu, utrzymujące
wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki
na śmieci, worki do koszy na śmieci, worki na śmieci wykonane z pa‑
pieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, papier do pieczenia, pergamin do pieczenia, torebki
do pieczenia z tworzyw sztucznych, papierowe obrusy, papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
do osuszania, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, serwetki jed‑
norazowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe serwetki do użyt‑
ku domowego, papierowe serwetki koronkowe, tace kartonowe do
pakowania żywności, torby na zakupy, torby na zakupy z tworzywa
sztucznego, torby papierowe na zakupy, klamerki, klipsy do papieru,
21 przybory kuchenne, naczynia, naczynia do gotowania, naczynia
do kuchenek mikrofalowych, zastawa stołowa, naczynia na piknik,
papierowe foremki do pieczenia, blaszane wyroby do pieczenia, de‑
ski do krojenia, deski drewniane do grillowania, foremki kuchenne,
formy do ciast, grille kempingowe, kosze do użytku domowego, ko‑
sze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kosze metalowe na śmie‑
ci, koszyki do pieczywa, koszyki piknikowe, kubki, kuchenne przybo‑
ry używane przy grillach domowych, łopatki do ciast, podkładki pod
garnki, pojemniki kuchenne, pojemniki do przechowywania żywno‑
ści, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki termoizo‑
lacyjne, pojemniki ze szkła, pudełka śniadaniowe, rękawice do grilla,
rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], szczypce do grilla, wi‑
delce do grilla, tace na posiłki, talerze, talerze jednorazowe, talerze
jednorazowego użytku, termosy, bidony [puste], torby izotermiczne,
rękawice kuchenne, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], rę‑
kawice do grilla, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe
do użytku domowego, tace [gospodarstwo domowe], tace obroto‑
we, tace na posiłki, tace do użytku domowego, tace papierowe, do
użytku domowego, biodegradowalne tacki, gąbki, gąbki do użytku
domowego, gąbki do ciała, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki
do makijażu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania
kurzu [szmatki], mopy, mopy gałgankowe, mopy obrotowe, papiero‑
we kubki, kubki plastikowe, biodegradowalne miski, biodegradowal‑
ne tacki, biodegradowalne talerze, cedzaki, chochle, łopatki, łopatki
do ciast, lejki kuchenne, pędzle kuchenne, podkładki pod garnki,
przybory kuchenne z silikonu, sitka kuchenne, sitka do zaparzania

(210) 479469

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 19 kamień, kamień naturalny, kamień budowlany, płytki
kamienne, kamieniarstwo‑wyroby, budowlany kamień naturalny, ob‑
robiony kamień naturalny, ozdoby z kamienia, obudowy kominków
z kamienia, płyty z naturalnego kamienia, płytki z kamienia natural‑
nego, środki wiążące do wyrobu kamieni, materiały budowlane z ka‑
mienia naturalnego, bloki wykonane z kamienia naturalnego, płyty
i płytki z kamienia naturalnego, kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni.
(111) 311299
(220) 2017 11 28
(210) 479479
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) LUBANIAK KAROL LUBANIAK WANDA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWE LUBA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa, PL.
(540) LUBA
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 05.03.14, 29.01.12, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cu‑
kier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 311300
(220) 2017 11 28
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) BŁAHUSZEWSKI JACEK, Straszyn, PL.
(540) ŚwiatSypialni.pl
(540)

(210) 479502

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, pu‑
blikacje reklamowe, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze,
teczki, książki, broszury, prospekty, podręczniki, periodyki, almana‑
chy, poradniki, raporty, skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, albu‑
my ilustrowane, księgi pamiątkowe, katalogi, foldery informacyjne,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, skoroszyty, okładki, obwo‑
luty, czyste kartki do notowania, artykuły biurowe, druki, formularze
czyste, fotografie, odbitki, reprodukcje graficzne, stemple do znako‑
wania, emblematy drukowane, pieczęcie papierowe, materiały infor‑
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macyjne i dydaktyczne na foliach, 20 meble, osprzęt niemetalowy do
mebli, meble wypoczynkowe, łóżka, konstrukcje drewniane i stelaże
do łóżek, osprzęt do łóżek niemetalowy, kołyski bujane, kojce dla
dzieci, materace, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, po‑
słania dla zwierząt domowych, karnisze do firanek, rozsuwane szyny
z tworzyw sztucznych do firanek, sprzęt do firan i zasłon, 24 bielizna
pościelowa, poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła,
pokrowce i narzuty na meble, kapy na łóżka, koce na łóżka i kana‑
py, pokrycia na meble, pokrycia na materace, ochronne pokrowce
na materace i meble, pledy, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, 35 agencje importu‑eksportu towarów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi sprzedaży deta‑
licznej i/lub hurtowej związane z materiałami piśmiennymi, drukami,
artykułami papierniczymi, meblami, wyposażeniem domu, w tym
świadczone on‑line.

(510), (511) 39 transport sanitarny (zwłok w kraju i za granicą),
45 usługi pogrzebowe, kremacja, usługi pochówku urn, zakłady po‑
grzebowe, usługi cmentarne.

(111) 311301
(220) 2017 11 28
(210) 479504
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) BŁAHUSZEWSKI JACEK, Straszyn, PL.
(540) Świat Sypialni
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, pu‑
blikacje reklamowe, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze,
teczki, książki, broszury, prospekty, podręczniki, periodyki, almana‑
chy, poradniki, raporty, skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, albu‑
my ilustrowane, księgi pamiątkowe, katalogi, foldery informacyjne,
notatniki, kalendarze, zakładki do książek, skoroszyty, okładki, obwo‑
luty, czyste kartki do notowania, artykuły biurowe, druki, formularze
czyste, fotografie, odbitki, reprodukcje graficzne, stemple do znako‑
wania, emblematy drukowane, pieczęcie papierowe, materiały infor‑
macyjne i dydaktyczne na foliach, 20 meble, osprzęt niemetalowy do
mebli, meble wypoczynkowe, łóżka, konstrukcje drewniane i stela‑
rze do łóżek, osprzęt do łóżek niemetalowy, kołyski bujane, kojce dla
dzieci, materace, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, po‑
słania dla zwierząt domowych, karnisze do firanek, rozsuwane szyny
z tworzyw sztucznych do firanek, sprzęt do firan i zasłon, 24 bielizna
pościelowa, poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła,
pokrowce i narzuty na meble, kapy na łóżka, koce na łóżka i kana‑
py, pokrycia na meble, pokrycia na materace, ochronne pokrowce
na materace i meble, pledy, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw
sztucznych, 35 agencje importu‑eksportu towarów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi sprzedaży deta‑
licznej i/lub hurtowej związane z materiałami piśmiennymi, drukami,
artykułami papierniczymi, meblami, wyposażeniem domu, w tym
świadczone online.

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, różowy, żółty, szary
(531) 27.05.01, 09.05.03, 09.01.02, 09.01.05, 09.01.06, 29.01.15,
02.09.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, usługi rekla‑
mowe, reklama w środkach masowego przekazu: Internet, radio,
telewizja, reklama na opakowaniach, reklama na wizytówkach, re‑
klama na: wyrobach tekstylnych, odzieży i obuwiu, usługi sprzeda‑
ży w sklepach detalicznych, na targowiskach i kiermaszach oraz za
pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: wyroby tek‑
stylne, odzież, obuwie, wyroby rękodzielnicze z wełny, 40 obróbka
materiałów‑hafciarstwo, robótki ręczne, obróbka z wełny.

(111) 311302
(220) 2017 11 28
(210) 479515
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) KĘPCZYK ALICJA MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
POGRZEBOWYCH TERRA LEVIS, Warszawa, PL.
(540) Terra Levis
(510), (511) 39 transport sanitarny (zwłok w kraju i za granicą),
45 usługi pogrzebowe, kremacja, usługi pochówku urn, zakłady po‑
grzebowe, usługi cmentarne.
(111) 311303
(220) 2017 11 28
(210) 479516
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) KĘPCZYK ALICJA MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
POGRZEBOWYCH TERRA LEVIS, Warszawa, PL.
(540) TERRA LEVIS Mazowieckie Przedsiębiorstwo Usług
Pogrzebowych
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 13.01.01, 27.05.01, 29.01.13

(111) 311304
(220) 2017 11 29
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) BUŚ AGNIESZKA ANNA, Świnoujście, PL.
(540) Dziabarka
(540)

(210) 479542

(111) 311305
(220) 2017 11 30
(210) 479575
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) STRZELCZYK MARIAN EKO‑WERY, Kwidzyn, PL.
(540) PALNIK DYMU
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, płyty betonowe
ognioodporne, cement do budowy paleniska, niemetalowe ognio‑
trwałe wyłożenia kotłów, elementy betonowe i ceramiczne do użyt‑
ku w kotłach, beton ogniotrwały.
(111) 311306
(220) 2017 11 30
(210) 479576
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) STRZELCZYK MARIAN EKO‑WERY, Kwidzyn, PL.
(540) PALNIK WERY
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne i gazowe,
kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części zamienne do kotłów
grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, instalacje do
centralnego ogrzewania, armatura do kotłów, płyty akumulacyjne
do kotłów, wymienniki ciepła do kotłów grzewczych, urządzenia
grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instala‑
cje grzewcze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy do kotłów,
popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy pieców, urządzenia
wspomagające do pieców, urządzenia do zasilania kotłów paliwem,
pokrywy jako części kotłów, dysze regulacyjne jako części kotłów,
19 niemetalowe materiały budowlane, płyty betonowe ognioodpor‑
ne, cement do budowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyło‑
żenia kotłów, elementy betonowe i ceramiczne do użytku w kotłach,
beton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania oraz
modernizacji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.
(111) 311307
(220) 2017 11 30
(151) 2018 05 28
(441) 2018 01 29
(732) INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) im inter marine GROUP
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 479595
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(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby świeże, ryby mrożone, konserwo‑
wane solone i wędzone, filety rybne, kawior, konserwy rybne, owoce
morza nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże jadalne, muszle
atlantyckie, ostrygi, ośmiornice, wodorosty do celów spożywczych,
31 ryby żywe, owoce morza żywe, ikra rybia, skorupiaki żywe, ostry‑
gi żywe, 35 usługi agencji importowo‑eksportowej, usługi pośred‑
nictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednic‑
twem strony internetowej towarów takich jak: ryby świeże, mrożone
ryby i owoce morza, przetworzone produkty rybne i owoce morza,
żywność produkowana z ryb i owoców morza, usługi w zakresie mar‑
ketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi pośrednictwa pracy, usługi agencji w zakresie kompletowa‑
nia załóg pływających na statkach, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi ba‑
dania rynku, usługi rejestracji, sporządzania odpisów, kompilacji i/
lub systematyzacji pisemnych informacji oraz rejestrowanie, kompi‑
lacja i/lub wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 37 usługi stoczniowe w zakresie budo‑
wy, przebudowy, montażu napraw, remontów i konserwacji statków,
pojazdów wodnych, kadłubów, platform wiertniczych i urządzeń
portowych, budowa i konserwacja rurociągów, montaż instalacji
rurarskich, montaż instalacji elektrycznych, 39 usługi transportowe
i spedycyjne krajowe i zagraniczne, towarowy transport drogowy
pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, transport morski,
transport lotniczy, usługi tranzytowe, składowanie, magazynowanie,
przechowywanie, przechowywanie w portach morskich, przeładu‑
nek, przeładunek w portach morskich, pakowanie, załadunek, roz‑
ładunek, konfekcjonowanie i dystrybucja towarów, spedycja morska
i drogowa, maklerska obsługa ładunków, pośrednictwo frachtowe,
usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
doradztwo w zakresie transportu i spedycji, czarterowanie, wynajem
i dzierżawa środków transportu lądowego i wodnego, wynajmowa‑
nie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych i trans‑
portowych, usługi w zakresie biur i agencji podróży, usługi w zakre‑
sie biur turystycznych z wyjątkiem rezerwacji hoteli, pensjonatów,
organizowanie podróży i wycieczek w tym również turystycznych
wycieczek zagranicznych i wycieczek morskich, informacja tury‑
styczna, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, konfe‑
rencji, kongresów i szkoleń zawodowych dla osób trzecich w zakresie
specjalizacji morskich, usługi w zakresie publikacji i publikacji elek‑
tronicznych, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów
dydaktycznych, organizowanie i realizacja imprez rozrywkowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informa‑
cja o edukacji, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk
technicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicz‑
nych, usługi w zakresie projektowania statków, pojazdów wodnych,
kadłubów, platform wiertniczych i urządzeń portowych, doradztwo,
opiniowanie i ekspertyzy w zakresie problematyki morskiej, badania
i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materia‑
łów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakre‑
sie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie opro‑
gramowania komputerowego.

(111) 311308
(220) 2017 12 01
(210) 479631
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Bliżej Przedszkola
(510), (511) 16 książki, książki edukacyjne, książki niebeletrystycz‑
ne, podręczniki [książki], książki z zadaniami dla dzieci, książeczki
z opowiadaniami dla dzieci, publikacje edukacyjne, publikacje pe‑
riodyczne drukowane, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczy‑
cieli, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia nianiek,
nauczanie i szkolenia, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w za‑
kresie kwalifikacji zawodowych, usługi w zakresie szkolenia nauczy‑
cieli, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowa‑
nie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
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organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie konferen‑
cji dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, or‑
ganizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, publikowanie
książek, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek,
czasopism, dostarczanie informacji dotyczących książek, publiko‑
wanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie,
publikacja czasopism, usługi publikacji, publikowanie czasopism, pu‑
blikowanie tekstów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyj‑
nych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet.

(111) 311309
(220) 2017 12 05
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) ZIELIŃSKI KAMIL, Szczecin, PL.
(540) KZ Kancelaria Prawna. Kamil Zieliński
(540)

(210) 479745

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 311310
(220) 2017 12 05
(210) 479762
(151) 2018 06 25
(441) 2018 01 22
(732) FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 rachunkowość, audyt przedsiębiorstw, doradztwo
i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w za‑
kresie podatków, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, doradztwo związane z audytem, dostar‑
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, księgowa‑
nie kosztów, księgowość, księgowość administracyjna, księgowość
i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie
profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań
finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań
podatkowych, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość
komputerowa, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunkowość,
w szczególności księgowość, rachunkowość w zakresie zarządzania
kosztami, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie spra‑
wozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnia‑
nie informacji dotyczących kont [rachunkowość], usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, sporządzanie dokumen‑
tów dotyczących opodatkowania, zarządzanie rachunkowością,
usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, usługi księgowe na
potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem
należności, usługi podatkowe, usługi rachunkowe w zakresie kosz‑
tów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, usługi rachunkowości w za‑
kresie czesnego, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie
kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie rachunkami firm, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie proce‑
sów związanych z deklaracjami podatkowymi, skomputeryzowana
księgowość, skomputeryzowana rachunkowość, przygotowywanie
wymiaru podatku [rachunki], skomputeryzowane ustalanie wyso‑
kości podatku [rachunkowość], skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatko‑
wych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, porady
związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, planowanie
podatkowe [rachunkowość], doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradz‑
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two księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, audyt
skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, audyty finan‑
sowe.

(111) 311311
(220) 2017 12 05
(210) 479766
(151) 2018 05 30
(441) 2018 01 22
(732) ŁOWCZANIN ANDRZEJ SZYJEMY, Strzegom, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 02.03.08, 02.03.23, 09.05.01, 09.05.02, 29.01.13
(510), (511) 40 usługi szycia, szycie zasłon, szycie (produkcja na za‑
mówienie).
(111) 311312
(220) 2017 12 06
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) MAZOLEWSKI ŁUKASZ TEN, Warszawa, PL.
(540) TEN
(540)

(210) 479774

(531) 04.05.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aroma‑
ty, olejki aromatyczne, kosmetyki, oleje czyszczące, suche szampony,
szampony, kosmetyki do włosów.
(111) 311313
(220) 2017 12 07
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) CALIŃSKI MARIUSZ UNIVERSAL, Wrocław, PL.
(540) SHOPLET
(540)
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autobusowe, usługi kierowców, pilotowanie, wypożyczanie pojaz‑
dów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie miejsc parkin‑
gowych, 43 usługi wynajmowania apartamentów, w tym na pobyty
krótkoterminowe, usługi prowadzenia hoteli, hosteli, moteli, pen‑
sjonatów, domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w apar‑
tamentach, hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, domach
turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie pomiesz‑
czeń na pobyt czasowy wynajmowanie pomieszczeń na konferencje,
szkolenia, spotkania, usługi gastronomiczne, usługi barów, kawiarni,
restauracji i pozostałe usługi gastronomiczne.

(111) 311315
(220) 2017 12 08
(210) 479883
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) JANUSZCZYK WOJCIECH ALEKSANDER, Lublin, PL.
(540) ogród to też dom
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, książki, albumy, katalogi, pro‑
spekty, broszury, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe,
publikacje edukacyjne, publikacje drukowane, opakowania karto‑
nowe, opakowania z tworzyw sztucznych, druki, druki akcydenso‑
we, dzienniki, drukowane foldery informacyjne, drukowane foldery
edukacyjne, drukowane foldery reklamowe, drukowane foldery
szkoleniowe, afisze, plakaty, drukowane materiały edukacyjne, dru‑
kowane materiały szkoleniowe, drukowane materiały instruktażowe,
podręczniki, 41 nauczanie, kształcenie, edukacja, informacja o edu‑
kacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, zjazdów i sympozjów, kształcenie praktyczne, organi‑
zowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, organizowanie
pokazów i wystaw edukacyjnych, organizowanie akcji i konkursów
edukacyjno‑rozrywkowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych materiałów druko‑
wanych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania.
(111) 311316
(220) 2017 12 08
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) DE CUSTOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogdaszowice, PL.
(540) DE Drift EKIPA
(540)

(210) 479885

(210) 479830

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż: oprogramowania, komputerów i części
komputerowych, 42 programowanie komputerowe, testowanie
sprzętu komputerowego, usługi komputerowe, doradztwo kom‑
puterowe, diagnostyka sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu
komputerowego.
(111) 311314
(220) 2017 12 07
(210) 479840
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) PIETRUSKA KAROLINA TYZENHAUZ, Kraków, PL.
(540) TYZENHAUZ
(510), (511) 35 zarządzanie i pomoc w zarządzaniu nieruchomościa‑
mi, apartamentami i hotelami, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i za‑
rządzania, w tym w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębior‑
stwami, organizowanie targów i wystaw, usługi reklamowe, sondaże
opinii, badania i analizy rynku nieruchomości, sprzedaż artykułów
papierniczych i piśmienniczych, sprzedaż map, przewodników, bro‑
szur, książek, albumów, sprzedaż artykułów i akcesoriów dla tury‑
stów, sprzedaż pamiątek dla turystów, sprzedaż napojów i żywności,
39 organizowanie wycieczek, turystyka, zwiedzanie turystyczne,
rezerwowanie miejsc na podróże, usługi osób towarzyszących po‑
dróżnym, transport podróżnych, rezerwacja transportu, informacje
o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi transportowe

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
(111) 311317
(220) 2017 12 08
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME FOOD
(540)

(210) 479910

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, go‑
towe dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania
warzywne, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone
posiłki składające się głównie z drobiu, mrożone posiłki składające
się głównie z mięsa, mrożone pakowane przystawki składające się
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głównie z owoców morza, mrożone frytki, konserwy mięsne, konser‑
wy rybne, pasztety, sałatki, surówki, pasty warzywne, pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), pasty rybne i z owoców morza, pasty do
marowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowa‑
nia składające się głównie z jajek, ryby wędzone, oleje, oliwy, płat‑
ki, mleka UHT, śmietanki do kawy i śmietanki uht, 30 Chleby, bułki,
drożdżówki, pieczywo chrupkie, pieczywo o długim terminie przy‑
datności do spożycia, ciasta mrożone, mrożone wyroby piekarnicze,
wyroby cukiernicze mrożone, gotowe dania z ryżu, dania gotowe
zawierające makaron, majonezy, sosy na zimno/dressingi, musztar‑
dy, ketchupy, ocet, przyprawy jednorodne, mieszanki przyprawowe
i panierki, przyprawy uniwersalne w proszku iw płynie, susze, sól,
cukier, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania za‑
wierające orzechy, płatki zbożowe, kremy czekoladowe, płatki, musii/
crunchy, batony zbożowe, wyroby mączne kulinarne i garmażeryjne,
mąka, mąka ziemniaczana, bułka tarta, makaron, ryż, kasza, sosy go‑
towe, sosy i fixy w proszku, pyzy / pierogi / kluski, pizza / zapiekanki,
zupy mrożone., 31 otręby.

(111) 311318
(220) 2017 12 08
(210) 479916
(151) 2018 05 22
(441) 2018 02 05
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) AGROL
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(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 pila‑
rek motorowych, ciągników, maszyn rolniczych i innych maszyn cięż‑
kich, oleje przemysłowe, oleje technologiczne zawarte w tej klasie,
smary.
(111) 311319
(220) 2017 12 11
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) ZAJĄC ROBERT, Wrocław, PL.
(540) Karmy z Farmy
(540)

(210) 479996

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 01.03.06, 01.03.08, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych.
(111) 311320
(220) 2017 12 11
(210) 479998
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 42 usługi architektoniczne.
(111) 311321
(151) 2018 05 29

(220) 2012 05 22
(441) 2012 08 27

(210) 400709
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(732) MERCZYŃSKI MICHAŁ, Rosnówko, PL.
(540) nostalgiafestival
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowa‑
ne materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulot‑
ki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w zakresie design
‑managementu, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia‑
łalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie kształtowania wizerun‑
ku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu,
designerów, artystów, twórców, archiwizacja informacji i danych
elektronicznych, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo‑biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich. Usługi doradcze w zakresie franchisin‑
gu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlo‑
wymi, punktami usługowymi, sklepami‑detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów rekla‑
mowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania po‑
wierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promo‑
cyjnych i reklamowych, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicz‑
nych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń‑m. in.
sklepów, galerii, biur, usługi w zakresie informacji handlowej i infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hur‑
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich,
artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmi‑
strzowskich, artykułów informatycznie‑komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, ga‑
dżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystro‑
jem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła
i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i maj‑
sterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytonio‑
wych, artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz po‑
kazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festy‑
nów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, dzia‑
łalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, archiwizacja
fotografii, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kom‑
pozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, kursy
językowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publi‑
kowanie oraz nagrywanie materiałów dydaktycznych, publikowanie
scenariuszy oraz tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro‑
niczne on‑line, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie
do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłow‑
ni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie,
postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji bi‑
letów, usługi reporterskie, fotoreportaże, montaż, nagrywanie ob‑
razów cyfrowych, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte
w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obej‑
mujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów
i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń,
imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie
osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych,
w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż progra‑

3894

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mów radiowych i telewizyjnych, 42 usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów
‑ grafików, designerów, projektantów, usługi związane z projektowa‑
niem graficznym‑sztuka, badania oraz opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo‑rozwojowe na rzecz osób trzecich,
projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, planowa‑
nie urbanistyczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi
projektantów mody, kodowanie i szyfrowanie obrazów cyfrowych,
archiwizacja materiałów dźwiękowych i prac autorskich, 43 usługi
restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi zakwaterowania tymcza‑
sowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, usługi wypoży‑
czania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 311322
(220) 2013 05 23
(151) 2018 05 30
(441) 2013 09 02
(732) Google LLC, Mountain View, US.
(540) GLASS
(540)

(210) 414623

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, komputerowe urządzenia pery‑
feryjne, komputerowe urządzenia peryferyjne do noszenia na ciele,
urządzenia peryferyjne do urządzeń mobilnych, urządzenia pery‑
feryjne do noszenia na ciele do urządzeń mobilnych, sprzęt kom‑
puterowy do zdalnego dostępu i transmisji danych, komputerowe
urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i transmisji danych,
urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i transmisji danych do
urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy do wyświetlania danych
i wideo, komputerowe urządzenia peryferyjne do wyświetlania da‑
nych i wideo, urządzenia peryferyjne do urządzeń mobilnych do wy‑
świetlania danych i wideo, oprogramowane komputerowe.
(111) 311323
(220) 2014 07 22
(210) 431443
(151) 2018 06 29
(441) 2014 11 10
(732) SCHOBER INFORMATION GROUP POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MarketBase
(510), (511) 35 marketing, analizy runku, badania rynku, zarządzanie
w zakresie udzielania licencji, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, komputerowe bazy danych, systematyzacja komputerowych baz
danych.
(111) 311324
(220) 2015 04 22
(210) 441694
(151) 2018 05 25
(441) 2015 08 03
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski
(531) 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt prze‑
twarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządze‑
nia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub ob‑
razu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elek‑
tryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpi‑
sów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pi‑
semnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu, a także
wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub staty‑
stycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w za‑
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kresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informa‑
cji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży na usługi telekomunikacyjne
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w za‑
kresie przekazywania informacji o usługach reklamowych, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem
usługtelekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych, takich
jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunikacyjne, elek‑
tryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwa‑
rzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub
odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne,
hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do
przenoszenia danych, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszyst‑
kie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne
czyste i z zapisem, oprogramowanie komputerowe dostarczane
z Internetu, publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w try‑
bie on‑line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogra‑
mowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (w tym
modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie da‑
nych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne)
dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3,
odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewo‑
dy drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy
przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz apa‑
raty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne
i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefo‑
nicznych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumu‑
latorów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na
biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych
słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczegól‑
nie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elek‑
tronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skom‑
puteryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory,
klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania
położenia, elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określa‑
jące położenie, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do
monitorowania in
‑vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty
i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in‑vivo), sy‑
gnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrzą‑
dy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektro‑
niczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami audio‑
wizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, czę‑
ści i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki
jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, cho‑
rągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urzą‑
dzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słow‑
nikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki,
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana,
galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karaf‑
ki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki
polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, ma‑
teriały biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, ołówki, opakowania napoje, organizery, otwieracze do bute‑
lek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa‑
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pompony, portfele,
postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy ro‑
werowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne,
siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torci‑
ki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, ze‑
garki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz‑
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert usług interneto‑
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wych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 usługi w zakresie:
pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez te‑
lefon i Internet, sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet,
usługi polegające na umożliwieniu osobom trzecim, zawierania
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów bankowych
oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji ban‑
kowych, dostępu do konta bankowego, obsługa klientów przy wy‑
korzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji
o usługach finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych, usługa
polegająca na prezentacji ofert usług finansowych, usług ubezpie‑
czeniowych, usług internetowych w zakresie finansów i ubezpie‑
czeń, usług doradczych w sprawach finansowych i ubezpieczenio‑
wych, informacje finansowe i o usługach finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomu‑
nikacyjne on
‑line polegające na umożliwieniu: zlecania usług,
świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów
kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługi w zakresie: rozpo‑
wszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączno‑
ści radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórko‑
wej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności:
radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi sate‑
litów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmi‑
syjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakresie,
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem ra‑
dia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz trans‑
mitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazy‑
wania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania te‑
lefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, infor‑
macja o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektro‑
nicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie
i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje informacyjne
w zakresie wiadomości i aktualności, usługa polegająca na prezen‑
tacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicz‑
nej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywa‑
nia informacji o usługach telekomunikacyjnych, elektroniczny ser‑
wis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu
baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektroniczne‑
go przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie
nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność
sportowa, informacja o działalności sportowej, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie przekazywania infor‑
macji o nauczaniu, usługa polegająca na prezentacji ofert usług do‑
radczych w zakresie edukacji i kształceniu, informacja o nauczaniu,
kształceniu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej.

(111) 311325
(220) 2015 04 22
(210) 441696
(151) 2018 05 25
(441) 2015 08 03
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus
(540)

(531) 24.17.05, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczą‑
ce, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urzą‑
dzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub
obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpi‑
sów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji
pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu, a także
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wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub staty‑
stycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w za‑
kresie: reklamy, badania rynku, telefonicznego udzielania informa‑
cji, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa
w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży na usługi telekomunikacyjne
poprzez telefon i Internet, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet
w zakresie przekazywania informacji o usługach reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świad‑
czeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicz‑
nych, takich jak: aparaty i przyrządy łącznościowe i telekomunika‑
cyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do
przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwa‑
nia lub odbioru danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty tele‑
wizyjne, hologramy, komputery, programowane układy
elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci
magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami da‑
nych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie
komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne
(ściągalne) dostarczane w trybie on‑line z komputerowej bazy da‑
nych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia
telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie
z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką w formie cy‑
frowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze plików MP3, nadaj‑
niki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe elektryczne i kable
elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty
i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefonicz‑
ne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria
do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów,
urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicznych, telefonicz‑
ne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samocho‑
dach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby
i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przeno‑
szenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia i ak‑
cesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste,
anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektronicz‑
ne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty
i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty i przyrzą‑
dy do monitorowania (inne niż do monitorowania in‑vivo), aparaty
radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne
niż do testowania in‑vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dy‑
daktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy
wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny
zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami,
urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier
elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienio‑
nych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki,
banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długo‑
pisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektro‑
niczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkula‑
tory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosme‑
tyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkolne, medale, pu‑
dełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, ołówki, opakowania napo‑
je, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piór‑
niki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pod‑
kładki pod mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radiood‑
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb,
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, świece, tablice,
teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytow‑
niki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze
szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo,
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opi‑
sem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych
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artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in‑
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usłu‑
ga polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie
reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa
w zawieraniu umów ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet,
sprawdzania stanu konta poprzez telefon i Internet, usługi polega‑
jące na umożliwieniu osobom trzecim, zawierania umów ubezpie‑
czeniowych, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwiera‑
nia rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych,
dostępu do konta bankowego, obsługa klientów przy wykorzysta‑
niu sieci Internet w zakresie przekazywania informacji o usługach
finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych, usługa polegająca
na prezentacji ofert usług finansowych, usług ubezpieczeniowych,
usług internetowych w zakresie finansów i ubezpieczeń, usług do‑
radczych w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, informa‑
cje finansowe i o usługach finansowych, informacja o ubezpiecze‑
niach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
on‑line polegające na umożliwieniu: zlecania usług, świadczenia
usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów kupna
‑sprzedaży, wykonywania umów, usługi w zakresie: rozpowszech‑
niania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności ra‑
diofonicznej, 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 sa‑
telitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów trans‑
misyjnych, 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 telekomu‑
nikacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługach telekomunika‑
cyjnych, elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji,
gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci ko‑
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje
informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, usługa polega‑
jąca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączno‑
ści elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomuni‑
kacji, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie
przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych, elek‑
troniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i te‑
lewizję, działalność sportowa, informacja o działalności sportowej,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie prze‑
kazywania informacji o nauczaniu, usługa polegająca na prezenta‑
cji ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształceniu, infor‑
macja o nauczaniu, kształceniu, rozrywce, działalności sportowej
i kulturalnej.

(111) 311326
(220) 2015 12 07
(210) 450140
(151) 2018 06 25
(441) 2016 03 14
(732) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) Złota Proporcja
(510), (511) 29 oleje jadalne, tłuszcze jadalne w tym masło, masło
klarowane.
(111) 311327
(220) 2016 03 09
(210) 453351
(151) 2018 06 29
(441) 2016 06 20
(732) ŁABNO TOMASZ,, .
(540) aeris
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, podkład higieniczny
na materac, nakładka higieniczna na materac, 20 materace do spa‑
nia, materace jako wyposażenie jachtów.
(111) 311328
(220) 2016 04 01
(210) 454392
(151) 2018 06 28
(441) 2016 07 04
(732) TOMASZEWSKI MACIEJ A.M. GROUP, Białystok, PL.
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(540) RESTAURACJA SZTUKA MIĘSA
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 03.04.18, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, patelnie, patelnie do smażenia, garnki, pokrywki do garn‑
ków, zamknięcia pokrywek do garnków, garnki do gotowania na
parze nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki utrzymujące ciepło
nieelektryczne, grille [kuchenne], koziołki pod noże na stół, deski
do krojenia, szpikulce kuchenne metalowe, naczynia, rękawice ku‑
chenne, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do polewa‑
nia pieczeni [utensylia kuchenne], 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, szynka, wątroba, pasz‑
tet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, kaszanka, kiełbasy, kiełbaski
w cieście, flaki, smalec, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do
produkcji bulionów, szpik kostny zwierzęcy jadalny, dziczyzna nieży‑
wa, galarety mięsne, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, rosół,
koncentraty na rosół, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, surow‑
ce do produkcji tłuszczy jadalnych, zupy, składniki do sporządzania
zup, żywność przygotowywana z ryb, 43 restauracje, restauracje
samoobsługowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 311329
(220) 2016 06 07
(210) 457551
(151) 2017 01 26
(441) 2016 07 18
(732) PRO INVEST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) P PRO INVEST FINANSE
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 marketing, reklama, reklama radiowa, reklama te‑
lewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w internecie,
prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizowanie i udział w targach, wysta‑
wach i pokazach, 36 administrowanie funduszami i inwestycjami,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, administrowanie fun‑
duszami powierniczymi, administrowanie kredytami hipotecznymi,
administrowanie nieruchomościami, administrowanie usługami
w zakresie inwestycji kapitałowych, agencja referencji kredytowych,
agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wie‑
rzytelności, agencje windykacji należności, agencje zajmujące się
kredytami dla rolnictwa, agencje zajmujące się obligacjami i inny‑
mi papierami wartościowymi, analizy finansowe, badania finanso‑
we, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, dokonywanie
transakcji finansowych, doradztwo dotyczące kredytów, doradztwo
dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomo‑
ści, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w zakresie kredytów
hipotecznych, doradztwo w zakresie nieruchomości, działalność fi‑
nansowa, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie informacji
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finansowych, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
konsultacje kredytowe, leasing finansowy, leasing finansowy (zakup
ratalny), ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredyto‑
wych, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania dłu‑
gów, organizowanie kredytów, organizowanie kredytów hipotecz‑
nych, organizowanie pożyczek, organizowanie pożyczek ratalnych,
organizowanie transakcji finansowych, organizowanie transferu
pieniędzy, osobiste usługi finansowe, planowanie finansów w za‑
kresie nieruchomości, planowanie i zarządzanie finansowe, pomoc
finansowa, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie nie‑
ruchomości, porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie
wyceny finansowej, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], po‑
średnictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w umowach
kredytowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo
w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie
kredytów hipotecznych, pożyczka pod zastaw hipoteczny, pożyczki,
pożyczki jako finansowanie, przekazy pieniężne, przelewy pieniężne,
restrukturyzacja długów, ściąganie długów, transakcje finansowe,
udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów hipotecz‑
nych i pośrednictwo w tym zakresie, udzielanie pożyczek, udzielanie
pożyczek doraźnych, udzielanie pożyczek finansowych, udzielanie
pożyczek hipotecznych, udzielanie pożyczek indywidualnych, usługi
agencji kredytowych, usługi doradcze dotyczące wyceny nierucho‑
mości, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowy‑
mi, usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi finansowo‑inwestycyjne, usługi gotówkowe, czekowe i prze‑
kazy pieniężne, usługi inwestycyjne, usługi kredytowe, usługi oce‑
ny gwarancji finansowych, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi
przekazów pieniężnych krajowych, usługi w zakresie planowania
finansowego, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, usługi zarzą‑
dzania kredytami, windykacja, windykacja należności i odzysk długu,
windykacja należności i odzyskiwanie długów, wyceny finansowe,
zarządzanie finansowe funduszami, zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi.

(111) 311330
(220) 2016 08 04
(210) 459907
(151) 2017 01 10
(441) 2016 09 26
(732) FC4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LUMINICA
(510), (511) 3 kadzidełka, kadzidła, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, oleje czyszczące, olejek
terpentynowy (preparat odtłuszczający), papier polerujący, kamień
do polerowania, kremy do polerowania, papier do polerowania,
preparaty do polerowania, środki do polerowania, woski do polero‑
wania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania rdzy,
soda wybielająca, sole wybielające, środki do szlifowania, środki do
szorowania, wosk polerski, 4 knoty do lamp, knoty do świec, oleje
do konserwacji murów, knoty do lamp, łój przemysłowy, oleje do
konserwacji murów, nafta, nafta oświetleniowa, oleje do konserwacji
murów, tłuszcze do oświetlenia, wosk do oświetlenia, ropa naftowa,
surowa lub rafinowana, świece, świece woskowe, świece zapachowe,
świeczki, wosk (surowiec), wosk do oświetlania, podpałki papierowe
do zapalania, wióry drewniane do zapalania, 26 kwiaty sztuczne,
wieńce ze sztucznych kwiatów, wieńce z kwiatów sztucznych, wstęgi
do dekorowania.
(111) 311331
(220) 2014 06 09
(210) 429823
(151) 2017 07 24
(441) 2014 09 29
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BIFRESH
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 311332
(220) 2016 08 04
(210) 459908
(151) 2018 03 05
(441) 2017 11 13
(732) MELNYK ANZHELIKA ZUH SUKCES, Lwówek, PL.
(540) DOMOWA KUCHNIA KRESOWA

3897

(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, mycie samochodów, naprawa
pojazdów, obsługa pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpiecza‑
nie pojazdów przed korozją, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, 41 planowanie i organizacja przyjęć, organizacja dyskotek, or‑
ganizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kon‑
gresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi związane
z organizacją wypoczynku, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, ho‑
tele, kafetria, motele obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem
i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, stołówki,
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 311333
(220) 2016 09 20
(210) 461740
(151) 2017 03 08
(441) 2016 11 07
(732) VCENTRUM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży samochodów dla osób
trzecich, 37 usługa stacji obsługi pojazdów‑stacja diagnostyczna,
obsługa i naprawa samochodów, 39 wypożyczanie samochodów.
(111) 311334
(220) 2016 09 29
(151) 2018 04 13
(441) 2017 12 04
(732) LUU THI THANG TUYEN, Jabłonowo, PL.
(540) WIVANI JEANS
(540)

(210) 462117

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, odzież jean‑
sowe, spodnie, kurtki, koszule, spódnice.
(111) 311335
(220) 2016 10 24
(151) 2018 06 13
(441) 2017 09 04
(732) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) DOMAR development
(540)

(210) 463065

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi sklepów i galerii handlowych z meblami
i wyposażeniem wnętrz, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama, reklama billboardowa, wynajmowanie przestrzeni rekla‑
mowej, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administro‑
wanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi finansowe w zakresie sprzedaży ratalnej, usługi pośrednictwa
finansowego, 37 budownictwo, montaż urządzeń kuchennych, na‑
prawy tapicerskie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe,, 42 archi‑
tektura, doradztwo budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi związane z projektowaniem graficznym, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, projektowanie budynków.
(111) 311336
(151) 2017 06 21

(220) 2016 11 29
(441) 2017 02 20

(210) 464514

3898
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(732) APRIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CleanBin
(540)
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do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), catering obejmu‑
jący żywność i napoje dla instytucji, informacja o wszystkich wy‑
mienionych powyżej w niniejszej klasie usługach.

(111) 311338
(220) 2017 03 31
(210) 469787
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) BMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HULAKULA ROZRYWKOWE CENTRUM MIASTA
(540)
Kolor znaku: rożówy, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
biały, czarny, jasnoszary
(531) 01.03.15, 01.15.21, 11.07.99, 19.01.03, 19.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 środki do czyszczenia.
(111) 311337
(220) 2017 03 31
(210) 469783
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 18
(732) BMG ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HULAKULA
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi reklamy radiowej i korespondencyj‑
nej, handlowe usługi informacyjne dla konsumentów, udostępnia‑
nie informacji handlowych online w Internecie, usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, franchisin‑
gu, reklamy, promocji, przetwarzania danych, rynku konsumentów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie
powierzchni reklamowej, doradztwo reklamowe i marketingowe,
zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi programów lojalno‑
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie pro‑
gramami lojalności klienta, informacja o wszystkich wymienionych
powyżej w niniejszej klasie usługach, 41 informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe, usługi klu‑
bów ochrony zdrowia, organizowanie konkursów rozrywkowych,
usługi lunaparków, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć
rozrywkowych, rezerwacja miejsc na widowiska, organizacja kon‑
certów, udostępnianie obiektów sportowych, udostępnianie sal
gier, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do
gry w bilard, planowanie rozrywki, organizowanie i prowadzenie
sal do gry w kręgle, udostępnianie sal do gry w kręgle, informacja
o grze w kręgle, organizowanie i prowadzenie sal do gry w bilard,
udostępnianie sal do gry w bilard, informacje o grze w bilard, orga‑
nizowanie konkursów gry w bilard, organizowanie konkursów gry
w kręgle, edukacja, rozrywka, sport, usługi rozrywkowe, centra roz‑
rywki, usługi parków rozrywki, organizowanie rozrywki, szkolenie
i instruktaż, szkolenia sportowe, prowadzenie warsztatów (szkole‑
nia), usługi szkółki bowlingowej dla dzieci, usługi szkółki bilardowej
dla dzieci, organizowanie i prowadzenie zawodów i turniejów, or‑
ganizowanie imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, orga‑
nizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez
integracyjnych i okolicznościowych, salony gier automatycznych,
koncerty muzyczne, obsługa koncertów muzycznych, organizowa‑
nie wyścigów pojazdów, szkolenia z prowadzenia pojazdów wy‑
ścigowych, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym,
udostępnianie obiektów i sprzętu na wyścigi pojazdów, rezerwacja
biletów na imprezy rekreacyjne, na wydarzenia rozrywkowe, wyda‑
rzenia kulturalne oraz na widowiska, koncerty i wydarzenia spor‑
towe, usługi placów zabaw, organizowanie rozrywki na imprezy
urodzinowe, zajęcia zorganizowane dla dzieci, warsztaty dla dzieci,
organizowanie balów, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, warsz‑
tatów, pokazów, informacja o wszystkich wymienionych powyżej
w niniejszej klasie usługach, 43 usługi: barowe, barów szybkiej ob‑
sługi, restauracji samoobsługowych, usługi restauracyjne, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringu zewnętrznego,
organizacja cateringu na imprezy, organizacja przyjęć (żywność
i napoje), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń reklamowych, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi reklamy radiowej i korespondencyjnej,
handlowe usługi informacyjne dla konsumentów, udostępnianie
informacji handlowych online w Internecie, usługi informacyjne do‑
tyczące działalności gospodarczej, przedsiębiorstw, franchisingu, re‑
klamy, promocji, przetwarzania danych, rynku konsumentów, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzch‑
ni reklamowej, doradztwo reklamowe i marketingowe, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie programami lo‑
jalności klienta, informacja o wszystkich wymienionych powyżej
w niniejszej klasie usługach, 41 informacja o imprezach rozrywko‑
wych, informacja o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów ochrony
zdrowia, organizowanie konkursów rozrywkowych, usługi lunapar‑
ków, usługi parków rozrywki, planowanie przyjęć rozrywkowych,
rezerwacja miejsc na widowiska, organizacja koncertów, udostęp‑
nianie obiektów sportowych, udostępnianie sal gier, wynajmowanie
sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, planowanie
rozrywki, organizowanie i prowadzenie sal do gry w kręgle, udostęp‑
nianie sal do gry w kręgle, informacja o grze w kręgle, organizowanie
i prowadzenie sal do gry w bilard, udostępnianie sal do gry w bilard,
informacje o grze w bilard, organizowanie konkursów gry w bilard,
organizowanie konkursów gry w kręgle, edukacja, rozrywka, sport,
usługi rozrywkowe, centra rozrywki, usługi parków rozrywki, organi‑
zowanie rozrywki, szkolenie i instruktaż, szkolenia sportowe, prowa‑
dzenie warsztatów (szkolenia), usługi szkółki bowlingowej dla dzieci,
usługi szkółki bilardowej dla dzieci, organizowanie i prowadzenie
zawodów i turniejów, organizowanie imprez sportowych, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie sal do tańca
i ich wyposażenia, organizowanie imprez w celach rozrywkowych,
organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych, salony
gier automatycznych, koncerty muzyczne, obsługa koncertów mu‑
zycznych, organizowanie wyścigów pojazdów, szkolenia z prowa‑
dzenia pojazdów wyścigowych, usługi rozrywkowe świadczone na
torze wyścigowym, udostępnianie obiektów i sprzętu na wyścigi
pojazdów, rezerwacja biletów na imprezy rekreacyjne, na wydarze‑
nia rozrywkowe, wydarzenia kulturalne oraz na widowiska, koncerty
i wydarzenia sportowe, usługi placów zabaw, organizowanie rozryw‑
ki na imprezy urodzinowe, zajęcia zorganizowane dla dzieci, warsz‑
taty dla dzieci, organizowanie balów, usługi edukacyjne świadczone
dla dzieci, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów,
warsztatów, pokazów, informacja o wszystkich wymienionych po‑
wyżej w niniejszej klasie usługach, 43 usługi: barowe, barów szybkiej
obsługi, restauracji samoobsługowych, usługi restauracyjne, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringu zewnętrznego,
organizacja cateringu na imprezy, organizacja przyjęć (żywność
i napoje), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem (catering), catering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, informacja o wszystkich wymienio‑
nych powyżej w niniejszej klasie usługach.
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(111) 311339
(220) 2017 05 15
(210) 471680
(151) 2018 06 25
(441) 2017 12 27
(732) PRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wejherowo, PL.
(540) SASANKA
(510), (511) 36 usługi obrotu nieruchomościami, 37 wszystkie usługi
budowlane‑budownictwo, 42 usługi architektoniczne‑architektura,
projektowanie budynków.

programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre‑
acyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multi‑
medialnej, organizowanie konkursów, organizowanie, montaż i pro‑
dukcja festiwali, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 311340
(220) 2017 05 23
(210) 472017
(151) 2017 12 28
(441) 2017 08 16
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Festiwal Polskiej Piosenki TVP
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od‑
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi inte‑
raktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane], podpisa‑
ne fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbu‑
my fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do
oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz‑
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czu‑
łością], materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii re‑
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponso‑
rowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów rekla‑
mowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wy‑
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzie‑
żowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja

(111) 311341
(220) 2017 11 09
(151) 2018 05 08
(441) 2018 01 15
(732) WILAMOWSKI BŁAŻEJ, Katowice, PL.
(540) FOODIES YOUR FIT FOOD
(540)

(210) 477999

(531) 03.07.03, 16.03.13, 09.07.05, 27.05.01, 09.03.13
(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 mrożo‑
ny 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 go‑
towane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe po‑
siłki z drobiu (drób jako główny składnik), gotowe posiłki z mięsa
(mięso jako główmy 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 gotowa‑
ny, kurczak grillowany, kurczak liofilizowany, liofilizowane mięso,
mielonki (konserwy), 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, pa‑
sty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty spożywcze wytworzone
z mięsa, peklowana wołowina w puszce, potrawy mięsne gotowa‑
ne, produkty z indyka, przekąski na bazie mięsa, przetworzenie
produkty mięsne, przyrządzone mięso konserwowe w puszce, sa‑
łatki podawane na przystawkę, sałatki drobiowe, sałatka z kurczaka,
sałatka Cezar, suszone mięso, suszona wołowina w paskach, świeży
drób, batoniki na bazie owoców i orzechów, balony na bazie orze‑
chów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, bato‑
ny spożywcze na bazie orzechów, ekstrakty z pomidorów, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, konserwy, maryna‑
ty, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy
z jarmużu, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, zupy w puszkach,
30 batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki z polewą czekolado‑
wą, 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 wytwarza‑
ne z muesli, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, wy‑
sokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 bezalkoholowe napoje ni‑
skokaloryczne, 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 zawierają‑
ce 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 warzyw‑
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ne, warzywne napoje typu smoothie, 40 konserwowanie napojów
i żywności, konserwowanie żywności, obróbka żywności gotowa‑
nej, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produk‑
cji, przetwarzanie żywności, przetwarzanie żywności gotowanej,
puszkowanie żywności, rozdrabnianie żywności, usługi konserwa‑
cji żywności, usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spo‑
żywczych, wędzenie mięsa, wędzenie produktów żywnościowych,
wędzenie żywności.

(111) 311342
(220) 2017 06 13
(210) 472915
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) City Bike
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 01.15.03, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski przeznaczone do jazdy na motocyklach, skute‑
rach, motorowerach, quadach, rowerach, 25 odzież, obuwie, nakry‑
cia głowy.
(111) 311343
(220) 2017 06 20
(210) 473153
(151) 2018 06 26
(441) 2017 08 28
(732) DEMIRSEREN ZAFER, SAHIN SEDAT, S.Z. SPÓŁKA CYWILNA,
Jabłonowo, PL.
(540) Lokanta
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 kartridże z tuszem, tusze drukarskie, tonery drukar‑
skie, 3 środki czyszczące i pielęgnujące, 9 urządzenia peryferyjne
(akcesoria komputerowe), 16 akcesoria biurowe, maszyny biurowe,
w szczególności niszczarki dokumentów i laminatory, 20 podnóżki,
w szczególności podnóżki biurowe, fotele biurowe, krzesła biurowe,
meble biurowe.
(111) 311346
(220) 2017 07 06
(151) 2018 06 28
(441) 2018 01 15
(732) KAWA URSZULA, Warszawa, PL.
(540) Retro Audio
(540)

(210) 473784

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za po‑
średnictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet
sprzętu muzycznego, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku
oraz części zamiennych) do tych urządzeń, 37 naprawa i konserwa‑
cja sprzętu muzycznego oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania
dźwięku.
(111) 311347
(220) 2017 07 10
(151) 2017 11 27
(441) 2017 08 07
(732) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk, PL.
(540) ZDROJE ZUBRZYKA
(540)

(210) 473906

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji.
(111) 311344
(220) 2017 06 23
(210) 473298
(151) 2018 06 26
(441) 2017 08 28
(732) FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Paderborn, DE.
(540) FREUND MADO
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny odsysające do celów przemysłowych, od‑
tłuszczacze [maszyny], noże elektryczne, brzeszczoty pił [części
maszyn], piły, piły taśmowe, piły łańcuchowe, piły tarczowe, ujęte
w klasie 07, nożyce elektryczne, krajalnice [maszyny], rozdrabniacze
[maszyny] do celów przemysłowych, krajarki, maszyny do ostrzenia,
maszynki do mielenia mięsa, przyrządy elektryczne do mieszania
płynów, maszynki do siekania mięsa, krajalnice do mięsa, rzeźnicze
noże elektryczne, kutry do przetwarzania mięsa, 8 przyrządy do
ogłuszania bydła, przyrządy do skórowania zwierząt rzeźnych, noże,
brzeszczoty pił [części narzędzi] piły [narzędzia], nożyce, ujęte w kla‑
sie 08, przyrządy do uboju zwierząt rzeźnych, maszyny rzeźnicze,
zwłaszcza tumblery, mieszalniki solanki, wstrzykiwarki, mieszalniki,
maszyny porcjujące i masujące, maszyny peklujące.
(111) 311345
(220) 2017 07 06
(151) 2018 06 15
(441) 2018 01 29
(732) ECI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VeroTech

(210) 473760

Kolor znaku: granatowy, biały, zielony, niebieski, janoniebieski
(531) 27.05.01, 06.01.02, 29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodo‑
we, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi, zapacho‑
wymi lub z dodatkiem wyciągów ziołowych, napoje bezalkoholowe,
w tym z udziałem wód mineralnych.
(111) 311348
(220) 2017 08 02
(210) 474920
(151) 2018 04 27
(441) 2017 12 11
(732) CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW I DOSKONALENIA
TECHNIKI JAZDY DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska Nowa Wieś, PL.
(540) DELTA www.odtj.opole.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.01, 26.03.06
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi pojazdów w zakresie tankowa‑
nia paliw i obsługi technicznej / napraw pojazdów, 39 usługi trans‑
portu samochodami osób, transport osób furgonetkami / busami /
i autobusami, usługi transportu towarów samochodami, wynajem
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem środków transpor‑
tu lotniczego, 41 edukacja w zakresie nauki jazdy na pojazdach dwu
i jednośladowych, edukacja w zakresie pilotażu, nauczanie w zakre‑
sie prowadzenia pojazdów mechanicznych dwu i jednośladowych.
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(111) 311349
(220) 2017 08 03
(210) 474971
(151) 2018 05 10
(441) 2017 11 27
(732) OKNA MRÓZ‑GUDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) OKNA‑DRZWI‑BRAMY MRÓZ ALUMINIUM I PCV
(540)

3901

(732) IMEX‑PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 26.04.09
(510), (511) 6 aluminiowe ramy do okien przesuwnych, okiennice
metalowe, okna metalowe, okna pancerne posiadające ramy meta‑
lowe, drzwi metalowe, metalowe drzwi pancerne, okucia do drzwi
metalowe, 19 okiennice niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe,
okna niemetalowe, okna pancerne posiadające niemetalowe ramy,
drzwi niemetalowe, 37 wymiana okien, naprawa okien, konserwacja
okien, izolacja termiczna okien, instalowanie ram okiennych, wymia‑
na ram okiennych, instalacja folii okiennych, montaż okuć okiennych,
montaż folii okiennych, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa ża‑
luzji okiennych, naprawa i izolacja połączeń okiennych.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 18.01.08, 26.04.06, 26.01.01, 24.15.13
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów palnych, bry‑
kiety węglowe, drewno opałowe, koks, podpałki, węgiel kamienny,
węgiel frakcjonowany, pelety opałowe, drewno kominkowe, węgiel
brunatny, brykiety z torfu, 19 materiały budowlane niemetalowe:
piaski, żwiry i grysy, drewno budowlane, kamień budowlany, glina
sucha i kaolin, tłuczeń kamienny, gruz rozbiórkowy, 35 usługi porów‑
nywania cen materiałów opałowych, handel detaliczny i hurtowy
opałem i masowymi materiałami budowlanymi, punkty informacji
konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach, ogłoszenia
reklamowe, outsourcing, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych, zamówienia
handlowe, zaopatrzenie osób trzecich w opał i materiały budowlane,
39 dostarczanie towarów, dystrybucja materiałami energetycznymi
i opałowymi, fracht, transport kolejowy i samochodowy materiałów
masowych, transport barkamI, magazynowanie i informacja o maga‑
zynowaniu, pakowanie towarów, rozładunek materiałów masowych.

(111) 311350
(220) 2017 08 24
(210) 475723
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin POROST ISLANDZKI
(540)

(111) 311352
(220) 2017 12 11
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 05
(732) PAWSKA ALEKSANDRA EWA, Szczecin, PL.
(540) Nasza Pączkarnia od 1989
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski, fioletowy, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 19.13.21, 02.01.03, 05.07.21, 06.01.02, 27.05.01, 25.01.15,
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 nasącza‑
ne płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitar‑
ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minera‑
ły zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, pro‑
dukty biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medyczn‑
cyh, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty prze‑
ciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutycz‑
ne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów lecz‑
niczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosme‑
tyki lecznicze, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady
z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 311351
(151) 2018 06 20

(220) 2017 12 11
(441) 2018 03 05

(210) 480007

(210) 480021

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.01.22, 26.01.02
(510), (511) 30 wypieki, w tym pączki, bułeczki, babeczki, herbatni‑
ki, ciasteczka, ciasta i chleb, kanapki, muesli, gotowa kawa, gotowa
herbata, lody oraz desery mrożone; czekolada, słodycze i wyroby
cukiernicze, posiłki gotowe, kawa mielona i ziarnista, kakao, herbata
(ziołowa i zwykła), kawa, herbata, kakao i napoje, espresso, i napoje
wyprodukowane na bazie kawy i/lub espresso, napoje wyproduko‑
wane na herbaty, proszek czekoladowy i wanilia; sosy do dodawania
do napojów; syropy czekoladowe, syropy smakowe dodawane do
napojów, 43 restauracje, kawiarnie, kafeterie, snack‑bary, kantyny,
bary szybkiej obsługi, bary kawowe i bary/kawiarnie, restauracje
sprzedające posiłki na wynos, usługi kateringowe, zapewnianie kawy
dla biur, usługi w zakresie żywienia zbiorowego, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie żywności i napojów na wynos.
(111) 311353
(220) 2017 12 11
(210) 480024
(151) 2018 05 23
(441) 2018 01 29
(732) BACZEWICZ MARCIN, Kołobrzeg, PL.
(540) ODLODOWO
(510), (511) 29 mleko w proszku, mleko kokosowe w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko
w proszku do celów spożywczych, pasty przyrządzone z orzechów,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, 30 cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mro‑
żone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de‑
sery, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha],
biała herbata, cappuccino, chińska herbata z kolcowoju [gugijacha],
cykoria [substytut kawy], cykoria do stosowania jako substytut
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kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania
jako substytuty kawy, czekolada, czekolada mleczna, czekolada pit‑
na, czekolada w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekolado‑
we napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub wa‑
rzyw, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do
przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez
ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty
kawy słodowej, ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów,
ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do
artykułów żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do napojów, esencje herbaciane, esencje kawowe, espres‑
so, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gorąca cze‑
kolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje
na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata Darje‑
eling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], herbata Earl
Grey, herbata Lapsang Souchong, herbata bez teiny słodzona sło‑
dzikami, herbata bezteinowa, herbata Chai, herbata chryzantemo‑
wa (Gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu Yuzu, herbata czarna,
herbata czarna [herbata angielska], herbata do zaparzania, herbata
imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa w torebkach, inna
niż do celów leczniczych, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata
mrożona (nie do celów medycznych), herbata o smaku jabłka [inna
niż do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym [inna
niż do celów leczniczych], herbata Oolong, herbata paczkowana
[inna niż do celów leczniczych], herbata Rooibos, herbata rozpusz‑
czalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], her‑
bata sypka (nielecznicza-), herbata szałwiowa, herbata w torebkach,
herbata w torebkach (nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baen‑
gnyeoncha), herbata z czerwonego żeń‑szenia, herbata z eleutero‑
koku [ogapicha], herbata z korzenia łopianu (wooungcha), herbata
z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego jęcz‑
mienia [mugi‑cha], herbata z rozmarynu, herbata z żeń‑szenia, her‑
bata z żeń‑szenia [insamcha], herbata ze słonych sproszkowanych
wodorostów (kombu‑cha), herbata zielona, herbaty aromatyzowa‑
ne [inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierają‑
ce cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, japońska zielona herbata, kakao, ka‑
kao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao do
sporządzania napojów, kakao w proszku, kapsułki z herbatą, kapsuł‑
ki z kawą, kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo‑
jach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowa‑
na, kawa mielona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa
rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa w formie parzonej, kawa w po‑
staci całych ziaren, kombucha, koncentraty kawy, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, liście herbaty, mate [herbata], mielone ziarna
kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do
stosowania jako substytuty kawy, mieszanki herbat, mieszanki kaka‑
owe, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy
i słodu, mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki kawy słodowej
i kawy, mieszanki odżywcze do picia, na bazie węglowodanów do
stosowania jako zamienniki posiłków, mieszanki wyciągów z kawy
słodowej i kawy, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], nadzienia
na bazie kawy, napary ziołowe, napary, inne niż do celów leczni‑
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje kakaowe z mlekiem, napoje ka‑
wowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje na
bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na ba‑
zie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kawy zawierające
lody (affogato), napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje
o smaku czekoladowym, napoje w proszku zawierające kakao, nie‑
lecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, nielecznicze herbaty
zawierające wyciągi z żurawiny, nielecznicze napoje na bazie herba‑
ty, palone ziarna kawy, pasty do sporządzania napojów kakaowych,
prażona herbata jęczmienna (mugi‑ cha), prażony jęczmień i słód do
użytku jako substytut kawy, preparaty aromatyczne do sporządza‑
nia herbat ziołowych nieleczniczych, preparaty aromatyczne do
sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, preparaty do spo‑
rządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów cze‑
koladowych, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów czekola‑
dowych o smaku mięty, preparaty do sporządzania napojów czeko‑
ladowych o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania napo‑
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jów czekoladowych o smaku pomarańczowym, preparaty do
sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do
sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporzą‑
dzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania napo‑
jów czekoladowych o smaku kawy mokka, preparaty do sporządza‑
nia napojów o smaku czekoladowym, preparaty kakaowe do
sporządzania napojów, preparaty na bazie kakao, preparaty roślinne
zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do spo‑
rządzania napojów, preparaty z cykorii do stosowania jako substytu‑
ty kawy, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, rozpuszczal‑
ne kakao w proszku, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty
herbaty, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], sub‑
stytuty kawy na bazie warzyw, syrop czekoladowy, syropy czekola‑
dowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, torebki
z kawą, wyciągi z herbaty, wyciągi z herbaty (nielecznicze), wyroby
z kakao, Yerba Mate, budynie deserowe w proszku, błyskawiczne
mieszanki do lodów, ciasta lodowe, desery lodowe, desery z war‑
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owoco‑
we, jadalny cukier w proszku do użytku w maszynach do produkcji
lukru, jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki lodu, lizaki lodowe,
lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mleko,
lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody,
lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], lody na patyku, lód, lód do chło‑
dzenia, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czer‑
woną fasolą, lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody spo‑
żywcze, lody spożywcze i lód, lody typu sandwich, lody
wielosmakowe, lody wodne [sorbety], lody wodne o smaku owoco‑
wym w postaci lizaków, lody z owocami, lody zawierające czekoladę,
mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki do oranża‑
dy w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cu‑
kierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cu‑
kierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych,
mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki na sorbety
[lody], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mro‑
żone mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze
na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje
mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie kakao, napo‑
je mrożone na bazie kawy, napoje z lodów, naturalne środki wiążące
do lodów, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], produkty lodo‑
we na bazie soi, proszki do sporządzania lodów, sorbety [lody wod‑
ne], sorbety [lody], substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi,
słodycze lodowe w postaci lizaków, tort lodowy, wyroby cukiernicze
lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby cukiernicze mrożo‑
ne, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, środ‑
ki wiążące do lodów spożywczych, batony zbożowe i energetyczne,
chleb, cukierki, batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], babki panettone, batoniki nugatowe
w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci
galaretki [yohkan], bezy, bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami,
bułki z cynamonem, chałwa, ciastka serowe, ciasto na biszkopty,
cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], cienkie płaty cze‑
koladowe zawierające mielone ziarna kawy, croissant [rogaliki z cia‑
sta francuskiego], crème caramel [karmelowy deser], czekolada do
wyrobów cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki,
czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbel‑
kami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki z likierem, czeko‑
ladowe fondue, czekoladowe ozdoby do ciast, czekoladowe wyroby
cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawiera‑
jące praliny, dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, de‑
koracje z czekolady na choinki, deser puddingowy na bazie ryżu,
desery z muesli, drobiny kajmakowe, dżem ze słodkiej fasoli pokryty
miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], gofry, gofry cze‑
koladowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gofry z polewą cze‑
koladową, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia
puddingi, jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy, japońskie bisz‑
kopty (kasutera), koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa],
koreczki, kanapeczki, krakersy, krakersy o smaku owocowym, kra‑
kersy solone, krakersy z mąki grahama, krem jajeczny custard, kremy
budyniowe custard [pieczone desery], kremy na bazie kakao w po‑
staci past do smarowania, marcepan, marcepan w czekoladzie, mie‑
szanki kheer (pudding ryżowy), migdały w polewie czekoladowej,
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miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], mleczne wyroby cu‑
kiernicze, mrożone torty jogurtowe, musy (wyroby cukiernicze),
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, nielecznicze draże,
nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne wy‑
roby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne wy‑
roby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyro‑
by cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze
słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolo‑
waniu kalorii, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym,
nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze
wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukier‑
nicze, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nieleczni‑
cze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze za‑
wierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające
mleko, nugat, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia
w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekoladowej, orzeszki
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, owoce pod kruszonką,
owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki-) [słodycze],
ozdoby choinkowe [jadalne], papier jadalny, pasty czekoladowe [do
smarowania], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orze‑
chy, pasty do smarowania z czekolady i orzechów, pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukiernicze do piecze‑
nia, posypka czekoladowa, praliny z waflem, pływające wyspy [de‑
ser], preparaty do produkcji słodyczy, przekąski składające się głów‑
nie z wyrobów cukierniczych, przysmak turecki (rachatłukum),
pudding z chleba, puddingi, pudding z kaszy manny, puddingi ryżo‑
we zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, ryż na mleku, schło‑
dzone desery, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka
plecione, solone wafelki, sopaipillas [smażone ciastka], sopapilla
[smażony chleb], substytut marcepanu, substytuty czekolady, słod‑
kie bułki, słodkie ciastka z prasowanego ryżu (Mochi‑Gashi), słody‑
cze gotowane, słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, słodycze
o smaku lukrecji, słodycze z żeńszeniem, słone herbatniki, słone kra‑
kersy, suflety deserowe, suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej
(Rakugan), tabletki [wyroby cukiernicze], Tiramisu, torty Pawłowej
z orzechami laskowymi, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle
[wyroby cukiernicze], turecki przysmak w polewie czekoladowej, Vla
[holenderski deser mleczny], wata cukrowa, wiórki do wyrobów cu‑
kierniczych z masła orzechowego, wyroby cukiernicze, wyroby cu‑
kiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze do de‑
koracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze o smaku miętowym
(nielecznicze-), wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawiera‑
jącym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholo‑
wym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyro‑
by cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, wyroby piekarnicze, Yorkshire puddingi (pieczone pud‑
dingi z ciasta naleśnikowego), ziarna kawy powlekane cukrem, żyw‑
ność na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny skład‑
nik], babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin],
batony z orzechów w karmelu, Brownie [ciastka czekoladowe], bu‑
łeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, chru‑
piące ciastka z kremem (Profiterole), Churros [hiszpańskie pączki],
ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowe‑
go biszkoptu, ciasta mrożone, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta
słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta
z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [Cream
Pie], ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka mig‑
dałowe, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku cze‑
koladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto migdałowe, cia‑
sto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto
ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (Monaka), ciasto śliwkowe, cia‑
sto śniadaniowe, cienkie ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przy‑
palony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maśla‑
ne, eklerki, gotowane na parze ciastka w stylu japońskim
(mushi‑gashi), gotowe babeczki vol‑au‑vent z ciasta francuskiego,
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody do ciast, her‑
batniki czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku owoco‑
wym, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit‑beurre, her‑
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batniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie
czekoladowej, herbatniki w połowie oblane polewą czekoladową,
herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbat‑
niki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbo‑
żowe do spożycia przez ludzi, holenderski piernik imbirowy (taai
taai), kremy bawarskie, jadalne wafle, kruche ciastka maślane czę‑
ściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane częściowo oblane
polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane w polewie
o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekola‑
dową, kruche rurki (chińska przekąska), lukrowane ciasta z owocami,
lukrowane biszkopty, lukrowane ciasto, magdalenki, makaroniki
[wyroby cukiernicze], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone płaty cia‑
sta, mrożone wyroby piekarnicze, pasty czekoladowe, pasztet w cie‑
ście (pâté en croûte), piernik, pierniczki, placki bez mięsa, pączki,
precle pokryte czekoladą, podłużne biszkopty [ciastka], przekąski
w postaci ciast owocowych, ptifurki [ciasteczka], puddingi bożona‑
rodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], płaty makaronu ryżo‑
wego [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki,
rogaliki, rożki do lodów, rurki waflowe [ciastka], serniki, smażone
ciasteczka, smażone ciasteczka (karintoh), suchary, suchary wojsko‑
we, słodkie bułeczki typu muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie,
słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, tarty (słodkie lub słone),
tarty (z owocami), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym cu‑
stard, tarty z melasą, tarty z polewą, świeże pierożki, torty truskaw‑
kowe, vol‑au‑vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego
z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły spożywcze], wafelki w pole‑
wie czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle do potrawy monaka,
wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wy‑
roby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wy‑
roby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze
zawierające owoce, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do sma‑
rowania zawierające orzechy, pasty owocowe do nadawania żywno‑
ści smaku, pasta migdałowa, 32 preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania na‑
pojów, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania na‑
pojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esen‑
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci
olejków eterycznych], koncentraty do sporządzania napojów bezal‑
koholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
lemoniady (syropy do-), likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz
konserwowany, niesfermentowany, napoje gazowane (proszek do
wytwarzania-), orszada, pastylki do napojów gazowanych, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania
napojów, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie
owoców, syrop słodowy do napojów, syrop z soku z limonki, syropy
do napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owoco‑
wych, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji
napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania na‑
pojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania
napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholo‑
we], winogrona (moszcz-), niesfermentowany, wyciągi do sporzą‑
dzania napojów, soki, sok winogronowy, sok pomarańczowy, sok
żurawinowy, soki gazowane, soki aloesowe, soki warzywne, sok po‑
midorowy [napój], sok pomidorowy [napoje], pomidory (sok-) [na‑
pój], skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, mie‑
szane soki owocowe, soki warzywne [napoje], koncentraty soków
owocowych, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, bezalko‑
holowe wyciągi z owoców, mrożone napoje owocowe, napoje aro‑
matyzowane owocami, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, na‑
poje na bazie soku z czerwonego żeń‑szenia, napoje na bazie soku
z winogron, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, na‑
poje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje półmrożone, napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, napoje warzywne, napoje z sokiem ananasowym, napoje
z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarań‑
czowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje
z soku winogronowego, bezalkoholowe, napój z soku cytrynowego
z cukrem, napoje zawierające głównie soki owocowe, owoce (bezal‑
koholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, soki
owocowe do użytku jako napoje, warzywne napoje typu smoothie,
43 usługi kawiarni, lodziarnie.
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(111) 311354
(220) 2017 12 12
(210) 480036
(151) 2018 06 25
(441) 2018 03 05
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) roztoczańskie dymione z browaru zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 311355
(220) 2017 12 12
(210) 480037
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 05
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) roztoczańskie pils warzone i rozlewane w browarze
zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 311356
(220) 2017 12 12
(210) 480038
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) zamojskie warzone i rozlewane w browarze zwierzyniec
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne, napoje owoco‑
we i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 311357
(220) 2017 12 14
(210) 480081
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MEDIFOLIC
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, leki dla lu‑
dzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, do‑
datki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów me‑
dycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamicz‑
ne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 311358
(220) 2017 12 13
(210) 480095
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) KOŁODZIEJ MARCIN ROMUALD, Kraków, PL.; CZERNY
MARCIN, Kraków, PL.
(540) PYRAMID
(540)

(531) 06.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apasz‑
ki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bok‑
serki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznuro‑
wane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylin‑
dry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki
pod prysznic, czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do
czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [fu‑
tra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], ga‑
bardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty,
gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna],
halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizel‑
ki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież],
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karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, kimona
do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezo‑
ny, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy
wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawa‑
ty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki,
legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież],
manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania,
mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, na‑
krycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki
[odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze, odzież, odzież
dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież
gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę,
ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież],
pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe],
pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wy‑
szczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty
do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielo‑
we, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor‑
towe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, po‑
szetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sa‑
rongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico
‑spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stro‑
je przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szla‑
froki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, tryko‑
ty, trykoty [ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony
[odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 311359
(220) 2017 12 13
(210) 480099
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) BRZESKA KATARZYNA, Komorów Granica, PL.
(540) koziołki
(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, zielony, niebieski, fioletowy,
biały
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, edukacja
przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkol‑
nym, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektu‑
alnej dzieci, usługi edukacyjne w zakresie wychowania przedszkol‑
nego i nauczania początkowego, zajęcia zorganizowane dla dzieci,
organizowanie zabaw dla dzieci, nauka tańca dla dzieci, usługi edu‑
kacji muzycznej, prowadzenie kursów językowych dla dzieci, warsz‑
taty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty w zakresie zdolności
manualnych, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, organizowa‑
nie imprez rozrywkowych dla dzieci, usługi placów zabaw, naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, zajęcia sportowe i kulturalne, 43 żłobki
dla dzieci, usługi w zakresie żłobków, opieka nad dziećmi w żłobkach,
opieka nad dziećmi w klubach malucha, centra opieki nad dziećmi,
zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, placówki opieki dziennej
nad przedszkolakami i małymi dziećmi, udzielanie informacji na te‑
mat usług żłobków, 45 opieka zastępcza nad dziećmi, usługi opieki
nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 311360
(220) 2017 12 13
(210) 480103
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) ZAKOPIAŃSKIE
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, zielony
(531) 05.05.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 311361
(220) 2017 12 15
(210) 480143
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) rapida money
(510), (511) 16 drukowane materiały piśmienne, materiały druko‑
wane, publikacje drukowane, gazetki, drukowane materiały doty‑
czące usług finansowych, udzielania pożyczek i kredytów, broszury
drukowane, broszury w zakresie usług finansowych, udzielania po‑
życzek, ulotki drukowane, drukowane ulotki informacyjne, plakaty
reklamowe, artykuły papiernicze, 36 usługi finansowe, usługi do‑
tyczące pożyczek, pożyczki ratalne, pożyczki za zabezpieczeniem,
pożyczki z poręczeniem, organizowanie, gwarantowanie, finansowa‑
nie i udzielanie pożyczek i kredytów, organizowanie sprzedaży po‑
życzek, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie
informacji związanych z udzielaniem pożyczek, udostępnianie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udziela‑
nia pożyczek finansowych, w tym pod zastaw i pod zabezpieczenie,
usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi świadczone
przez biura kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych
i usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie udzielania poży‑
czek i kredytów, ubezpieczenia kredytów i pożyczek, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, udostęp‑
nianie pożyczek i kredytów, sporządzanie raportów kredytowych,
usługi agencji kredytowych, sprawdzanie i ocena zdolności kredy‑
towej, organizowanie transferu pieniędzy, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, doradztwo dotyczące usług związanych ze
zwrotem pożyczek, ściąganie należności, windykacja należności
i odzyskiwanie długów, usługi w zakresie zarządzania długami,
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, zapew‑
nienie funduszy na pożyczki, przetwarzanie informacji finansowych,
konsultacje kredytowe, elektroniczny transfer funduszy, elektronicz‑
ny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, udzielanie
porad i informacji w dziedzinie finansów między innymi poprzez
media elektroniczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie fi‑
nansów, 38 odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej, przekazywanie informacji, transfer informacji przez
Internet.
(111) 311362
(220) 2017 12 15
(210) 480144
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) rapida
(510), (511) 16 drukowane materiały piśmienne, materiały druko‑
wane, publikacje drukowane, gazetki, drukowane materiały doty‑
czące usług finansowych, udzielania pożyczek i kredytów, broszury
drukowane, broszury w zakresie usług finansowych, udzielania po‑
życzek, ulotki drukowane, drukowane ulotki informacyjne, plakaty
reklamowe, artykuły papiernicze, 36 usługi finansowe, usługi do‑
tyczące pożyczek, pożyczki ratalne, pożyczki za zabezpieczeniem,
pożyczki z poręczeniem, organizowanie, gwarantowanie, finansowa‑
nie i udzielanie pożyczek i kredytów, organizowanie sprzedaży po‑
życzek, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie
informacji związanych z udzielaniem pożyczek, udostępnianie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udziela‑
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nia pożyczek finansowych, w tym pod zastaw i pod zabezpieczenie,
usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi świadczone
przez biura kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych
i usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie udzielania poży‑
czek i kredytów, ubezpieczenia kredytów i pożyczek, ubezpieczenie
indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, udostęp‑
nianie pożyczek i kredytów, sporządzanie raportów kredytowych,
usługi agencji kredytowych, sprawdzanie i ocena zdolności kredy‑
towej, organizowanie transferu pieniędzy, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, doradztwo dotyczące usług związanych ze
zwrotem pożyczek, ściąganie należności, windykacja należności
i odzyskiwanie długów, usługi w zakresie zarządzania długami,
skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, zapew‑
nienie funduszy na pożyczki, przetwarzanie informacji finansowych,
konsultacje kredytowe, elektroniczny transfer funduszy, elektronicz‑
ny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, udzielanie
porad i informacji w dziedzinie finansów między innymi poprzez
media elektroniczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie fi‑
nansów, 38 odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej, przekazywanie informacji, transfer informacji przez
Internet.

(111) 311363
(220) 2017 12 15
(210) 480189
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) OCHRONA wyświetlacza
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane w ubez‑
pieczeniach, nagrane nośniki danych, moduły ładowalne z publika‑
cjami w formie elektronicznej dotyczącymi ubezpieczeń, oprogra‑
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej; smartfony; tablety, telefoniczne urzą‑
dzenia nadawcze; urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio‑
ru w systemie telefonii komórkowej; programy komputerowe, publi‑
kacje elektroniczne; komputerowe urządzenia peryferyjne, akcesoria
do telefonów komórkowych, folia i szkło ochronne, etui do telefo‑
nów komórkowych i tabletów, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, usłu‑
gi ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia grupowe, usługi informacyjne
związane z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpie‑
czeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia, zarządzanie ubez‑
pieczeniami, usługi zarządzania ubezpieczeniami za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, usługi mobilne w zakresie organizowania ubez‑
pieczenia, administrowanie systemami ubezpieczenia, udzielanie
informacji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy
danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne doty‑
czące ubezpieczeń, ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych
elementów telefonów komórkowych, tabletów, 38 usługi telekomu‑
nikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia, usługi
ubezpieczenia w zakresie wyświetlacza i innych elementów tele‑
fonów komórkowych i tabletów, dostarczanie pakietów informacji
dotyczących ubezpieczeń; usługi telekomunikacyjne przeznaczone
do obsługi usług ubezpieczenia poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem; usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług zawar‑
tych w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług
ubezpieczeń, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; przesyłanie in‑
formacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi
w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbiera‑
nia i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sie‑
ci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informa‑
cji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
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wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej;
usługi dostępu Internetu; usługi pobierania i wysyłania poczty elek‑
tronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości teksto‑
wych; usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej
w sieciach telekomunikacyjnych; przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych;
przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu
satelitarnego; udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi;
wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obra‑
zu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej;
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii ko‑
mórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego;
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci towa‑
rów i usług telefonicznych, Internetu; świadczenie usług łączności
on‑line, usługi łączności skomputeryzowanej, wspomagana kompu‑
terowo transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo
transmisja wiadomości, danych i obrazów, transmisja danych.

(111) 311364
(220) 2017 12 15
(210) 480206
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) kfa
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody meta‑
lowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, me‑
talowe zawory do przewodów wodociągowych, 11 bidety, bojlery,
grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura sanitarna,
armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, umy‑
walki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory na przewo‑
dach, zawory termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłu‑
czek ustępowych, 20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap (za
wyjątkiem armatury sanitarnej), nie z metalu, do montażu w rurocią‑
gach, 35 oferowanie do sprzedaży w hurtowniach i sklepach wszel‑
kich towarów do instalacji wodnych, sanitarnych i kanalizacyjnych.
(111) 311365
(220) 2017 12 15
(210) 480211
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Q POLSKI PRODUCENT GWARANCJA JAKOŚCI
(540)

Kolor znaku: kremowy, złoty, brązowy, purpurowy, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 bekon, białko do celów kulinarnych, bita śmietana,
bulion, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemnia‑
czane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, czosnek konser‑
wowy, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, fasolka konser‑
wowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, groszek
konserwowy, grzyby konserwowane, ikra rybia przetworzona, dżem
imbirowy, zupy jarzynowe (przetwory), jogurt, owoce kandyzowane,
kapusta kwaszona, kaszanka, kefir, kiełbasy, kompot, koncentraty
bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne,
korniszony, krokiety, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie
masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mię‑
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so, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały
spreparowane, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny, oleje jadalne, olej palmowy
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słoneczni‑
kowy do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożywczy,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce w puszkach,
chipsy owocowe, galaretki owocowe, pestki słonecznika, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb
dla ludzi, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, raki, nieżywe, ro‑
dzynki, rosół, koncentraty na rosół, żywność produkowana z ryby,
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej rzepakowy
jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, ser, serwatka, olej se‑
zamowy, smalec, szynka, śledzie, martwe, śmietana [produkty mle‑
czarskie], pasty do kanapek zawierające tłuszcz, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, chrupki ziemnia‑
czane, płatki ziemniaczane, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygoto‑
wywana z ryb, 30 biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta,
bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, ciasta, aromaty
do ciast [inne niż esencje], ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cu‑
kierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, esencje do artykułów
żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyj‑
nych, galaretki owocowe [słodycze], gofry, gotowe potrawy oparte
na kluskach, grysik kukurydziany, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, herbata, herbatniki, imbirowe pieczywo (piernik), mąka
z jęczmienia, jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje na
bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kasza man‑
na, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup [sos], kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka,
kluski, krakersy, sól kuchenna, kukurydza prażona [popcorn], mąka
kukurydziana, płatki kukurydziane, kuskus [kasza], lody spożywcze,
lukier do ciast, majonezy, makarony, marcepan, marynaty, potrawy
na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemnia‑
czana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, miód,
muesli, musztarda, naleśniki, ocet, produkty spożywcze na bazie
owsa, pastylki [cukierki], paszteciki, pieprz [przyprawy], pizze, placki,
proszek do pieczenia, ryż, ciastka z ryżu, przekąski z ryżu, słodycze,
słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, sorbety [lody],
sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
sól kuchenna, suchary, syrop cukrowy, wanilia [aromat], wysoko
‑proteinowe batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn.

(111) 311366
(220) 2017 12 17
(210) 480215
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 05
(732) JASKÓŁA KAMIL, Bytom, PL.
(540) Chili Lab
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
mycia i do pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do włosów i twa‑
rzy, preparaty kosmetyczne do twarzy, kremy do twarzy, emulsje do
twarzy, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do depilacji i do
golenia, kosmetyki dla kobiet i mężczyzn. kosmetyki do makijażu, ko‑
smetyki do zmiany wyglądu, kosmetyki do opalania.
(111) 311367
(220) 2017 12 18
(210) 480264
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY,
Piątnica, PL.
(540) bez GMO
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13, 01.01.02
(510), (511) 5 mleko w proszku stosowane dla niemowląt, ferment
mlekowy do celów farmaceutycznych, napoje dietetyczne do celów
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leczniczych na bazie mleka, pokarm dla niemowląt na bazie mleka,
żywność dietetyczna do celów leczniczych na bazie mleka, 29 na‑
biał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne, zsiadłe mleko,
napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka, jogur‑
ty, kefiry, śmietana, sery i serki twarogowe, twarde i miękkie, serki
homogenizowane, wędzone, śmietankowe, pleśniowe, topione,
mieszane, dojrzewające, mascarpone, substytuty serów, ser biały,
ser przetworzony, ser starty, sery z ziołami i przyprawami, paluszki
serowe, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, masło, mar‑
garyna, 32 napoje bezalkoholowe, napoje serwatkowe, owocowe
nektary, bezalkoholowe, 41 nauczanie i szkolenia z zakresu mle‑
czarstwa, 42 badania naukowe i techniczne w zakresie mleczarstwa,
44 doradztwo w zakresie rolnictwa, doradztwo dotyczące żywienia
zwierząt, doradztwo związane z hodowlą zwierząt.

(111) 311368
(220) 2017 12 18
(210) 480265
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) CHOINACKI KRZYSZTOF FISKAS, Lublin, PL.
(540) FISKAS
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży i doradztwa w zakre‑
sie fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu kom‑
puterowego, oprogramowania komputerowego i elektronicznych
urządzeń wyposażenia sklepów i biur, 37 usługi instalowania i ser‑
wisowania fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu
komputerowego, oprogramowania komputerowego i elektronicz‑
nych urządzeń wyposażenia sklepów i biur.
(111) 311369
(220) 2017 12 18
(210) 480268
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) kfa armatura
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowa armatura do przewodów, przewody meta‑
lowe do centralnego ogrzewania, metalowe kabiny kąpielowe, me‑
talowe zawory do przewodów wodociągowych, 11 bidety, bojlery,
grzejniki aluminiowe, kabiny natryskowe, krany, armatura sanitarna,
armatura przepływowa, części instalacji sanitarnych, sedesy, umy‑
walki, wanny łazienkowe, wodotryski ozdobne, zawory na przewo‑
dach, zawory termostatyczne, brodziki łazienkowe, zbiorniki do spłu‑
czek ustępowych, 20 armatura w postaci zaworów, zasuw i klap (za
wyjątkiem armatury sanitarnej), nie z metalu, do montażu w rurocią‑
gach, 35 oferowanie do sprzedaży w hurtowniach i sklepach wszel‑
kich towarów do instalacji wodnych, sanitarnych i kanalizacyjnych.
(111) 311370
(220) 2017 12 19
(210) 480278
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, PL.
(540) maga hotels
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hoteli i moteli, wynajem domów letniskowych,
wynajem domów kontenerowych dla turystów, domy turystyczne.
(111) 311371
(151) 2018 06 08

(220) 2017 12 19
(441) 2018 02 12

(210) 480335
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(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MaisPak
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, 39 transport, pakowanie i składowanie to‑
warów, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, 44 usługi zwią‑
zane z rolnictwem i ogrodnictwem.
(111) 311372
(220) 2017 12 19
(210) 480341
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) KROWICKI MARCIN,KROWICKI JAROSŁAW SHOP TUNING
SPÓŁKA CYWILNA, Opole, PL.
(540) ecouse
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 napoje aromatyczne (olejki eteryczne), środki czysz‑
czące, roztwory czyszczące, dezodoranty do użytku dla ludzi lub
zwierząt, detergenty, z wyjątkiem stosowanych w procesach prze‑
mysłowych i medycynie, mydła dezodoryzującego, olejków eterycz‑
nych, mydeł, mydeł (środek dezynfekujący), rury odpływowe (pre‑
paraty czyszczące), wody toaletowe, chemiczne środki czyszczące,
5 środki dezynfekujące, środki dezynfekujące do celów higienicz‑
nych, preparaty farmaceutyczne, higieniczne serwetki, 11 akcesoria
łazienkowe, bidety, pisuary, pisuary bezwodne, filtry do wody pitnej,
podgrzewane elektrycznie poduszki, dywaniki, krany, urządzenia do
usuwania zapachów (z wyjątkiem do użytku osobistego), urządzenia
sanitarne i higieniczne, sprzęt do sauny, wyposażenie spa (kąpiele
gorącego powietrza), kolektory słoneczne [ogrzewanie], aparatura
do płukania, kabiny prysznicowe, prysznice, maszyny i aparaty do
oczyszczania powietrza, suszarki (powietrze-), suszarki do włosów,
suszarki (urządzenia i sprzęt), suszarki, aparaty, pompy ciepła, muszle
klozetowe, toalety (spłukiwanie toalety), wentylatory, woda (sprzęt
zasilający), urządzenia wodne i gazowe oraz orurowanie (regulatory
do-), pierścienie uszczelniające, środki osuszające, deski sedesowe,
sprzęt do dezynfekcji, sprzęt do filtrowania powietrza, sprzęt do su‑
szenia rąk dla um dormitorium dystrybutor wody, dystrybutor wody
schłodzonej i oczyszczonej, filtry do sanitarnych dystrybutorów
wody, jonizator wody, 21 dozowniki aerozoli, z wyłączeniem dozow‑
ników do celów medycznych, dzwony ssące do czyszczenia ścieków,
dozowniki papieru toaletowego, dozowniki ręczników papierowych,
ceramiki domowej, kosze na papier, narzędzia do czyszczenia, tacki,
dozowniki mydła.
(111) 311373
(220) 2017 12 20
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) MURIC JUSUF, Warszawa, PL.
(540) BRAVO
(540)

(210) 480362

Kolor znaku: żółty, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowicie usłu‑
gi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji sa‑
moobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe,
pizzeria.
(111) 311374
(220) 2017 12 21
(210) 480398
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) ESKIMO
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(510), (511) 11 aparatura i instalacje do chłodzenia, wentylacji i kli‑
matyzacji, wyciągi wentylacyjne.

(540)

(531) 27.05.01, 03.11.17, 03.11.24, 03.09.23, 03.11.23
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skór i butów,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do depilacji i go‑
lenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do prania,
preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfume‑
ryjne i zapachowe, środki toaletowe, środki zapachowe do celów do‑
mowych, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z/lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy, tor‑
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portmonetki, paski, teczki, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 36 nieruchomości‑administrowanie, prowadzenie
agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy‑wycena, pośred‑
nictwo w sprawach nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie garaży, wy‑
najmowanie magazynów, 41 organizowanie i prowadzenie kongre‑
sów, seminariów, koncertów, balów, zjazdów, konkursów, spektakli,
43 hotele, biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], ho‑
tele dla zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 311375
(220) 2017 12 21
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) monnari BAGS & SHOES
(540)

(210) 480401

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skór i butów,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do depilacji i go‑
lenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do prania,
preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, środki perfume‑
ryjne i zapachowe, środki toaletowe, środki zapachowe do celów do‑
mowych, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z/lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy, tor‑
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
portmonetki, paski, teczki, parasole i parasolki, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy.
(111) 311376
(220) 2017 12 21
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) STRUZIK WOJCIECH, Ciecierzyn, PL.
(540) FCH
(540)
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(111) 311377
(220) 2017 12 22
(210) 480443
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) WITKOWICZ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE POLINAR, Kraków, PL.
(540) Polinar
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, sprzedaż i serwis śmigłowców, 35 sprzedaż śmigłowców,
36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi związane z ma‑
jątkiem nieruchomym, 37 serwis śmigłowców.
(111) 311378
(220) 2017 08 28
(210) 475851
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LEADR
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich
projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysło‑
wa analiza i badanie towarów oraz usług, analizy, opracowywanie,
odtwarzanie, projektowanie baz danych dla osób trzecich, projek‑
towanie komputerowych baz danych, hosting komputerowych baz
danych, tworzenie programów komputerowych, usługi komputero‑
we w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, usługi w zakre‑
sie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multi‑
medialnych, administrowanie serwisami internetowymi, informacja
o powyższych usługach.
(111) 311379
(220) 2017 09 18
(210) 476608
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! BABECZKI BROWNIE
MOCNO CZEKOLADOWE CIESZĘ SIĘ Z TOBĄ NAKLEJKI GRATIS
W ŚRODKU
(540)

(210) 480404

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, szary, brązowy, zielony
(531) 08.01.10, 08.01.16, 08.01.22, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta mrożone, koncentraty ciast w proszku,
koncentraty deserów: kremy, pianki, kremy do ciast, desery w prosz‑
ku, polewy do ciast.
Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25

(111) 311380
(220) 2017 09 18
(210) 476621
(151) 2018 04 19
(441) 2017 11 20
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA BABECZKI DYNIOWE z Serca
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NATURY 30% CUKRÓW MNIEJ Z MĄKĄ JAGLANĄ Z POLSKĄ DYNIĄ
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, pomarańczowy, żółty, szary,
brązowy
(531) 08.01.10, 08.01.16, 05.09.14, 05.07.01, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.18, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta mrożone, koncentraty ciast w proszku,
koncentraty deserów: kremy, pianki, kremy do ciast, desery w prosz‑
ku, polewy do ciast.
(111) 311381
(220) 2017 09 25
(210) 476839
(151) 2018 05 22
(441) 2017 12 27
(732) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) CURRENDA Asystent Komornika
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, me‑
chanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, pro‑
gramy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, aplikacje kom‑
puterowe do pobrania, artykuły optyczne, oprogramowanie kom‑
puterowe do pobrania, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, po‑
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, systema‑
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 38 telekomunikacja, fora [pokoje rozmów] dla ser‑
wisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, pocz‑
ta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów interne‑
towych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomo‑
ści i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 nauczanie, kształ‑
cenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie on‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, udostępnianie nie do pobrania pu‑
blikacji elektronicznych, 42 badania oraz usługi naukowe i technicz‑
ne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania kompute‑
rowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
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projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, monitoring syste‑
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramo‑
wanie jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych,
prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze‑
cich, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, prze‑
chowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi konsultacyjne w dzie‑
dzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne, usługi w zakresie zapew‑
nienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i społeczne
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb
poszczególnych osób, mianowicie badania prawne, mediacje, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie licencjono‑
wanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własno‑
ści intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych on‑line, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 311382
(220) 2017 09 26
(210) 476890
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 05
(732) ŚWINARSKA CZESŁAWA HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA,
Warszawa, PL.
(540) arami
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 31 pokarmy dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, ziarna dla zwierząt.
(111) 311383
(220) 2017 10 10
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 12
(732) EMKA‑TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) One Day Tour
(540)

(210) 477453

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, usługi transportu na wy‑
cieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wy‑
prawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi transpor‑
towe autokarowe, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże
i wycieczki, transport autokarowy pasażerów, transport pasażerów
mikrobusem, usługi transportu mikrobusami, organizowanie trans‑
portu dla pasażerów biznesowych, organizowanie transportu waka‑
cyjnego, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki.
(111) 311384
(220) 2017 10 20
(210) 477987
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POCIECHA PIOTR GLOBALTEX, Konopiska, PL.
(540) LF LENITIF
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
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(510), (511) 16 papierowe torby, papierowe torebki, artykuły do
pakowania z papieru i/lub z kartonu i/lub tworzyw sztucznych,
25 odzież.

(111) 311385
(220) 2017 11 09
(210) 478748
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) siła żubra
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar‑
ty płatnicze, karty kontroli dostępu, karty wielofunkcyjne do usług
bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne magnetyczne, karty
kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów sca‑
lonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
bankomaty, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności
kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do
wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują‑
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale
elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do
automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowa‑
nia operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządze‑
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspoma‑
gające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicz‑
nej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym
współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do za‑
bezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych
informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość,
sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, ana‑
lizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie eks‑
pertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych
i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodar‑
czej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbio‑
rami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputero‑
wych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, infor‑
macja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości interneto‑
wej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadze‑
nia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczęd‑
nościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych
i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przepro‑
wadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmo‑
wania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi maklerstwa gieł‑
dowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie wartości
dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych,
zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo‑
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depozy‑
towych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów
wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych,
pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych,
usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wierzytelnościami,
inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundu‑
sze emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia
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inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, za‑
rządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania
i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja fi‑
nansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, do‑
radztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finan‑
sowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing),
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, admi‑
nistrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu,
faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fak‑
toring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania termino‑
wych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobro‑
czynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nie‑
ruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 311386
(220) 2017 11 09
(151) 2018 06 25
(441) 2018 01 03
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) UROMAL
(540)

(210) 478794

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 311387
(151) 2018 06 26
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(732) ALPEN PHARMA AG, Berno, CH.
(540) Alpikol
(540)

sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bi‑
tumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplemen‑
ty żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, probiotyki
(suplementy), preparaty probiotyczne do celów medycznych po‑
magające w utrzymaniu naturalnej równowago flory w układzie
trawiennym, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne
do żywności, suplementy diety do użytku medycznego, suplemen‑
ty diety dla ludzi nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycz‑
nych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za‑
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen‑
ty 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 zawie‑
rające laktozy, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do
stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły higienicz‑
ne, leki dla ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa prze‑
ciw zaparciem, 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 diete‑
tyczne do celów medycznych, preparaty dietetyczne do użytku me‑
dycznego, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów
medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przysto‑
sowane do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do ce‑
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, kremy do rąk do
celów medycznych, kremy do użytku dermatologicznego, zioła lecz‑
nicze, kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do
użytku medycznego, toniki do celów medycznych, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, napa‑
ry 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 farma‑
ceutycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, in‑
tymne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej dla kobiet,
plastry lecznicze, mydła lecznicze, szampony lecznicze, lecznicze
pudry do ciała.

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolnosterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, au‑
tomaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, kar‑
ty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty
identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające
płytki obwodów scalonych (smart cards‑karty „inteligentne”), karty
z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, programy kompute‑
rowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom „inteli‑
gentnym” współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elek‑
troniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart
kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy kompu‑
terowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dys‑
kietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputero‑
we aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabez‑
pieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe
i finansowe, 16 Papier, arkusze papieru, taśmy papierowe, bloki pa‑
pierowe, 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, pa‑
pierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby
artystyczne, papier do drukarek, druki, materiały introligatorskie,
materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt‑
kiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie
ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, materiały pa‑
piernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa
reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury,
foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara‑
tów), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administro‑
wanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne do‑
radztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzię‑
ciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe
i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospo‑
darczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzeda‑
ży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzi‑
nie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przeno‑
szeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności
biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadro‑
wego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usłu‑

(111) 311388
(220) 2017 11 13
(210) 478856
(151) 2018 06 26
(441) 2018 01 03
(732) ELASTYCZNY KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) HAAKSBERGEN
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekorato‑
rów, drukarzy i artystów, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury

(111) 311389
(220) 2017 11 14
(210) 478955
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) NEWCOMMERCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BANCOVO.
(540)
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gi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy
kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi syste‑
matyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i pro‑
mocji, usługi dotyczące „public relations”, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi pro‑
gramów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi biuro‑
we), archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i trady‑
cyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych,
prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych na stro‑
nach internetowych, prezentowanie ofert produktów finansowych
i bankowych za pośrednictwem platformy informatycznej, prowa‑
dzenie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wy‑
bór ofert usług finansowych i bankowych, usługi porównywania
ofert finansowych i bankowych, prowadzenie platformy interneto‑
wej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług
finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych, udostęp‑
nianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach, 36 specja‑
listyczne doradztwo i konsulting finansowy, ubezpieczenia, działal‑
ność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi
finansowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowa‑
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakre‑
sie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapita‑
łowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (za‑
rządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie
obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy i opracowania na
zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakie‑
tów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emi‑
syjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi
pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta,
usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi orga‑
nizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicz‑
nym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papiera‑
mi wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych (underwriting), pośrednictwo w obrocie papierami
wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, pro‑
wadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów
wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi
domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych,
analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług
konsultacyjno‑doradczych w sprawach finansowych, doradztwo in‑
westycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy
w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów
powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierni‑
czych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i fun‑
duszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont
Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papie‑
rów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężny‑
mi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi de‑
pozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe
i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy,
obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych,
przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie
rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie
i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmo‑
wanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie
obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przed‑
miotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie
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skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach
bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie
na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wyko‑
nywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatni‑
czych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywa‑
nie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, za‑
rządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwi‑
dacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieru‑
chomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan‑
sowe, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze dotyczące
wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie informacji finan‑
sowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udostępnianie informacji o ofertach banków
i podmiotów świadczących usługi finansowe, informacja o powyż‑
szych usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych
i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tek‑
stowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek‑
tronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej infor‑
macji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony,
telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitar‑
ne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwięko‑
wej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć
światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią kompu‑
terową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elek‑
tronicznych za pomocą telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje in‑
ternetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on‑line, usługi
portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do
portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi,
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwe‑
storów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej
do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz da‑
nych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, informacja o powyż‑
szych usługach, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo‑
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej,
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej z branży
bankowej i finansowej, informacja o powyższych usługach, 41 na‑
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, perio‑
dyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja fil‑
mów, nagrań audio j/lub video oraz programów radiowych i telewi‑
zyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, działal‑
ność sportowa i kulturalna, organizowanie konkursów i gier
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja
zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenero‑
wych, imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno
‑szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 ba‑
dania oraz usługi‑naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, ana‑
lizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszacze
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakre‑
sie komputerów, systemów komputerowych i programów kompute‑
rowych, konsulting w zakresie komputerów i programów kompute‑
rowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie
i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie progra‑
mów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do
użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów do
potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakre‑
sie informatyzacji rachunkowości, wynajem programów komputero‑
wych i oprogramowania komputerowego.
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(441) 2018 02 05
(732) HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD., Ping‑Tung City, CN.
(540) HCP
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 7 sprężarki powietrza, pompy wirowe, zawory klapowe
(części maszyn), silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki hydraulicz‑
ne i motory, silniki inne niż do pojazdów lądowych, zawory ciśnie‑
niowe (części maszyn), zawory regulacyjne pompy, przepony pom‑
py, pompy (maszyny), pompy (części maszyn, silników lub motorów),
pompy do instalacji grzewczych, zawory (części maszyn).
(111) 311391
(220) 2017 11 24
(210) 479392
(151) 2018 06 22
(441) 2018 02 05
(732) BIGDOWSKI DAWID FHU ALMAK‑SECURITY, Mała
Kamienica, PL.
(540) ALMAK SECURITY
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, żółty, szary, zielony,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.01, 24.11.25, 26.05.15, 26.05.18
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
(111) 311392
(220) 2017 12 04
(210) 479666
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 26
(732) JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino, PL.
(540) Di sella
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 makarony.
(111) 311393
(220) 2017 12 04
(210) 479667
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 26
(732) JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino, PL.
(540) PASTA TOMMASO
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały, czerwony, czarny, zielony
(531) 29.01.15, 27.01.05, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 30 makarony.

(111) 311394
(220) 2017 12 04
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) NZOZ SPS DENTIST, Kraków, PL.
(540) ENDOTRICKS KONGRES STOMATOLOGICZNY
(540)

3913
(210) 479696

Kolor znaku: biały, różowy, czarny
(531) 02.09.01, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 311395
(220) 2017 12 04
(151) 2018 05 07
(441) 2018 01 15
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) BLUE ORCA COFFEE
(540)

(210) 479710

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.09.03, 03.09.23, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 kawa.
(111) 311396
(220) 2017 12 08
(210) 479891
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL.
(540) URD Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki
Częstochowskiej
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów (szkoleń), kon‑
kursów (edukacja lub rozrywka), wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, 42 analizy, badania, ekspertyzy, opiniowanie, pomiary,
testowanie, projektowanie oraz prace naukowe, badawcze i wdroże‑
niowe.
(111) 311397
(220) 2017 12 11
(210) 479972
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 12
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) CAPTAIN JACK
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa.
(111) 311398
(220) 2017 12 11
(210) 479983
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) Kevita, Inc, Monrovia, US.
(540) KEVITA MASTER BREW KOMBUCHA
(510), (511) 32 napoje probiotyczne na bazie herbaty.
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(111) 311399
(220) 2017 12 22
(210) 480481
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 05
(732) MARZEC KATARZYNA MARIANNA, Warszawa, PL.
(540) PIKPAK
(540)

(531) 06.01.04, 26.03.16, 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty kredytowe
(portfele), etui na karty [portfele], etui na klucze, etykiety skórzane, ko‑
smetyczki bez wyposażenia, koperty ze skóry do pakowania, moleskin
[imitacja skóry], plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wi‑
zytówki, pokrowce na parasole, przywieszki do bagażu, sakwy, sznur‑
kowe siatki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne,
torby na narzędzia (puste), torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach,
torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne,
torebki, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kół‑
kami, 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, body [bielizna], bokserki, czapki [nakry‑
cia głowy], daszki do czapek, daszki [nakrycia głowy], długie luźne stro‑
je, dzianina [odzież], fartuchy [odzież], getry [ochraniacze] zakładane
na buty, kamizelki, kapelusze papierowe [odzież], kąpielówki, kaptury
[odzież], kieszenie do odzieży, kołnierzyki przypinane, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki,
majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], nakrycia gło‑
wy, ocieplacze, odzież, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze
skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pantofle domowe,
paski [odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryn‑
ki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, pończochy, pończochy
wchłaniające pot, poszetki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, spódnice, spódnico‑spodenki, śliniaki niepapierowe,
stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do no‑
szenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, wyprawki dziecięce [odzież].
(111) 311400
(220) 2017 12 23
(210) 480487
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 05
(732) STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KONFIGURATOR ELEWACJI.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, bialy
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elewacje budowlane niemetalowe, tynki elewacyjne,
elewacje wentylowane, elewacje podwieszane, elewacje panelowe
niemetalowe, systemy elewacyjne niemetalowe, materiały ocieple‑
niowe niemetalowe, 37 usługi budowlane.
(111) 311401
(220) 2017 12 27
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 19
(732) HYDRO‑PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) HYDRONET
(540)

(210) 480532

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 szafy sterownicze, urządzenia i przyrządy do monito‑
rowania, pomiaru, badania, testowania, regulacji, sterowania, kontroli
pomp i ich zestawów, hydroforów i ich zestawów, przepompowni ście‑
ków, tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody,
zestawów do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodnych, przyrzą‑
dy nawigacyjne do sterowania i monitoringu systemów pompowych,
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oprogramowanie do wizualizacji i sterowania procesów przemysło‑
wych, alarmy, amperomierze, aparatura elektryczna do komutacji,
aplikacje komputerowe do pobrania, cyfrowe stacje meteorologiczne,
elektryczne urządzenia kontrolno‑pomiarowe, elektryczne urządzenia
pomiarowe, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, interaktywne terminale z ekra‑
nami dotykowymi, interfejsy komputerowe, modemy, monitory [pro‑
gramy komputerowe], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, płytki do układów scalonych, programy komputero‑
we [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, przetworniki elektryczne,
przyrządy meteorologiczne, przyrządy pomiarowe, sprzęt kompute‑
rowy, stacje ładowania do pojazdów elektrycznych, szafy rozdzielcze
[elektryczność], tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterowni‑
cze [elektryczność], telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urzą‑
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia systemu GPS, urzą‑
dzenia zdalnego sterowania, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia],
wskaźniki poziomu wody, urządzenia do pomiaru poziomu, urządzenia
do pomiaru przepływu, 11 pompy cieplne, hydrofory, zestawy hydro‑
forowe, zestawy ściekowe, przepompownie ścieków, tłocznie ścieków,
oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zestawy do podnosze‑
nia ciśnienia w instalacjach wodnych, zasuwy odcinające do ścieków,
zawory zwrotne do ścieków, urządzenia wodociągowe, sanitarne, wen‑
tylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, ar‑
matura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, fontanny,
hydranty, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania
w wodę, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia i instalacje oświe‑
tleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, 38 usługi transmisji danych w tech‑
nologii GSM, radiotelefonów, złączy kablowych, Internetu, satelitar‑
nej, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, transfer
strumieniowy danych, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 pro‑
jektowanie pomp, zestawów pompowych, hydroforów, zestawów hy‑
droforowych, zestawów ściekowych, przepompowni ścieków, tłoczni
ścieków, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zestawów do
podnoszenia ciśnienia, projektowanie układów sterowania i zasilania
pomp, projektowanie urządzeń i sieci do transmisji danych, projekto‑
wanie budowlane, projektowanie instalacji wodno‑kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyj‑
nych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
projektowania, tworzenia i wdrażania oprogramowania do wizualizacji
i sterowania procesów przemysłowych, aktualizowanie oprogramowa‑
nia komputerowego, badania w zakresie ochrony środowiska natural‑
nego, chmura obliczeniowa, hosting serwerów, hosting stron interne‑
towych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu zdalnego dostępu,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania
komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, tworze‑
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi inży‑
nieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania kom‑
puterowego, 45 usługi monitoringu pracy obiektów w gospodarce
wodno‑kanalizacyjnej i w przemyśle, usługi monitoringu pracy obiek‑
tów w gospodarce wód naturalnych, licencjonowanie oprogramowa‑
nia komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności prze‑
mysłowej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 311402
(220) 2017 12 27
(210) 480549
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) ARHON
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla‑
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 Organizacja sprzedaży in‑
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ternetowej dla osób trzecich, obejmującej projekty domów i usługi
projektów, prezentacja oferty handlowej w Internecie, 41 usługi wy‑
dawnicze, publikowanie książek.

(111) 311403
(220) 2017 12 27
(210) 480560
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 19
(732) AGENTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) CARBONICA
(510), (511) 6 opakowania i pojemniki metalowe: pudełka z metali nie‑
szlachetnych, kasetki, kosze, puszki, skrzynki, pojemniki metalowe do
magazynowania i transportu, skrzynki na narzędzia, 16 papier, karton
i wyroby z nich do pakowania: papier do zawijania, pudełka i pudła pa‑
pierowe i kartonowe, wyroby z kartonu do pakowania, kasetki, koperty
i woreczki z papieru, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania: fo‑
lia z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub
zabezpieczania w transporcie, woreczki z tworzyw sztucznych, artykuły
biurowe: materiały piśmienne, bloczki do pisania, notatniki, notesy pod‑
ręczne, podstawki pod kufle do piwa, zestawy przyborów do pisania,
długopisy, podstawki i stojaczki do długopisów i ołówków, przyciski do
papieru, okładki na karty i paszporty, kartki pocztowe i kartki z życzenia‑
mi, teczki na dokumenty, zakładki do książek, noże do papieru, taśmy
przylepne, 19 drobne wyroby i elementy ozdobne z betonu dla domu
i ogrodu, w tym figurki, posążki, statuetki, skrzynki na listy, donice, pa‑
miątkowe medaliony, podpórki i podstawki do artykułów biurowych,
20 opakowania i pojemniki z drewna, włókien węglowych, opakowa‑
nia i elementy opakowań z tworzyw sztucznych, w tym z gąbki i pianek
sztucznych: pudełka, kasety, kosze, skrzyneczki, 35 reklama i sprzedaż
detaliczna, hurtowa i poprzez Internet‑artykułów biurowych, drobnych
narzędzi i przyrządów ręcznych, w tym noży, nożyczek, latarek, sekato‑
rów, drobnych wyrobów i elementów ozdobnych z betonu dla domu
i ogrodu w opakowaniach i pojemnikach metalowych, z drewna, kartonu,
gąbki i tworzyw sztucznych oraz włókna węglowego i betonu, reklama
w/w działalności, w tym reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa i porady
konsumenckie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych.
(111) 311404
(220) 2017 12 27
(210) 480572
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowina Tatrzańska, PL.
(540) NOC BASENÓW
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa nocnych dancingów i dysko‑
tek, zabaw w wodach basenów, organizowanie części rozrywkowych
przyjęć w basenach termalnych, organizowanie konkursów eduka‑
cyjnych lub rozrywkowych w basenach termalnych, gimnastyka, ae‑
robik w basenach termalnych przy muzyce, 43 usługi restauracyjne,
snack‑bary, usługi hotelarskie.
(111) 311405
(220) 2017 12 27
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CH CHKELL.ELL PARIS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 24.17.02
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, paski.

(210) 480583
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(111) 311406
(220) 2017 12 27
(210) 480596
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) The Coca‑Cola Company, Atlanta, US.
(540) ZAWSZE DO PRZODU
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów.
(111) 311407
(220) 2017 12 28
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO OPTYK
(540)

(210) 480606

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, oku‑
lary [optyka], lupy [optyka], okulary optyczne, optyczne artykuły,
soczewki [szkła] optyczne, soczewki korekcyjne [optyka], obiektywy
[soczewki] optyka, soczewki optyczne, szklane soczewki optyczne,
okulary strzeleckie [optyczne], artykuły optyczne [okulary] korekcyj‑
ne, soczewki optyczne do okularów słonecznych, etui na akcesoria
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, artykuły optyczne do
uprawiania sportu, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj‑
ne, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, w tym
reklama on‑line w sieci komputerowej, reklama w prasie popular‑
nej i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyj‑
nych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi wy‑
korzystującymi znaczki handlowe, usługi administracyjne w zakresie
kart lojalnościowych, organizowanie konsumenckich programów lo‑
jalnościowych i zarządzanie nimi, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie progra‑
mami lojalnościowymi i motywacyjnymi, obsługa programów lojal‑
nościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administro‑
wanie programami lojalności konsumenta, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo‑
wych, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących
zniżki lub zachęty, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontakto‑
wych, dopasowywanie soczewek optycznych, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, opieka
medyczna i zdrowotna, ochrona zdrowia, informacja medyczna, kon‑
sultacje medyczne, optometria, usługi optyczne, usługi okulistyczne,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 311408
(220) 2017 12 28
(210) 480616
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 05
(732) NEOVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kwidzyn, PL.
(540) HEIKO
(510), (511) 11 klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne, centralne urządzenia klimatyzacyjne.
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(111) 311409
(220) 2017 12 28
(210) 480619
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) ZARĘBA TOMASZ WOJCIECH, Dębica, PL.
(540) SATIVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów lecz‑
niczych, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przezna‑
czone do spożycia lub konserwowania, 31 produkty rolne, ogrodni‑
cze, leśne, naturalne rośliny i kwiaty.
(111) 311410
(220) 2017 12 28
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) ZIKO APTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ZiKO OPTYK
(540)

(210) 480622

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, oku‑
lary [optyka], lupy [optyka], okulary optyczne, optyczne artykuły,
soczewki [szkła] optyczne, soczewki korekcyjne [optyka], obiektywy
[soczewki] optyka, soczewki optyczne, szklane soczewki optyczne,
okulary strzeleckie [optyczne], artykuły optyczne [okulary] korekcyj‑
ne, soczewki optyczne do okularów słonecznych, etui na akcesoria
optyczne, futerały na urządzenia optyczne, artykuły optyczne do
uprawiania sportu, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyj‑
ne, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób
trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszyst‑
kie publiczne środki komunikacji, reklama, usługi handlu detaliczne‑
go w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa‑
nitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosme‑
tycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalno‑
ściowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, usługi administracyj‑
ne w zakresie kart lojalnościowych, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub rekla‑
mowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administro‑
wanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, obsługa pro‑
gramów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
administrowanie programami lojalności konsumenta, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lo‑
jalnościowych, administrowanie programów lojalnościowych obej‑
mujących zniżki lub zachęty, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek
kontaktowych, dopasowywanie soczewek optycznych, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi‑
kowany personel medyczny, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, ochrona zdrowia, informacja medycz‑
na, konsultacje medyczne, optometria, usługi optyczne, usługi okuli‑
styczne.
(111) 311411
(220) 2017 12 29
(210) 480665
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) MICHALIK PRZEMYSŁAW JAN, Lubaczów, PL.
(540) pasjo
(510), (511) 25 koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki polo
z dzianiny, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub
z długim rękawem, koszulki dla dzieci, bluzy dresowe, bluzy z kap‑
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turem, bluzy sportowe z kapturem, kurtki bluzy, skarpetki, szaliki,
odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], czapki wełniane,
czapki sportowe, czapki bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki
z daszkiem, spodnie sportowe, odzież.

(111) 311412
(220) 2017 12 30
(210) 480687
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) STARA PĄCZKARNIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Sweetburger
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby piekar‑
nicze.
(111) 311413
(220) 2018 01 05
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ROPKA MATEUSZ SHARPTEC, Kraków, PL.
(540) FreshO your ideas our creation
(540)

(210) 480840

Kolor znaku: granatowy, ciemnoniebieski, niebieski,
ciemnoróżowy, różowy, ciemnozielony, zielony,
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama.
(111) 311414
(220) 2018 01 08
(210) 480896
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) CHACIŃSKI MAREK TECHMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO ‑USŁUGOWO ‑PRODUKCYJNE, Czerwonak, PL.
(540) TECHMAR
(510), (511) 9 tarcze spawalnicze, przyłbice spawalnicze, gogle spa‑
walnicze, gogle przeciwodpryskowe, osłony przeciwodpryskowe
twarzy, szybki ochronne, łączniki do hełmów, adaptery drutu spa‑
walniczego, zaciski spawalnicze śrubowe, zaciski spawalnicze klesz‑
czowe, uchwyty elektrodowe, okulary przeciwodpryskowe, okulary
spawalnicze, okulary ochronne, filtry spawalnicze, hełmy ochronne,
osłony siatkowe twarzy, siatki ochronne do osłon twarzy, wzmocnie‑
nia czołowe osłon twarzy, zespoły nagłowia, ramki do mocowania
osłon siatkowych twarzy, ramki do mocowania osłon poliwęglano‑
wych twarzy.
(111) 311415
(220) 2018 01 10
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) PAUBA RENATA, Sierpc, PL.
(540) REBOFARM ZDROWY DRÓB‑NIEZAWODNIE
(540)

(210) 480948

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, drób nieżywy, 31 drób [żywy], jaja do wylęgania
zapłodnione, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe,
44 hodowla zwierząt, usługi skutecznego zapłodnienia (inseminacja).
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(111) 311416
(220) 2018 01 10
(210) 480952
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) PAUBA RENATA, Sierpc, PL.
(540) BROJLER ZAGRODOWY REBO Z
(510), (511) 29 jaja, 31 drób [żywy], jaja do wylęgania zapłodnione,
zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 44 hodowla
zwierząt, usługi skutecznego zapłodnienia (inseminacja).
(111) 311417
(220) 2018 01 10
(210) 480953
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MOJO
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja opro‑
gramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, prze‑
chowywanie danych elektronicznych.
(111) 311418
(220) 2018 01 10
(210) 480954
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) W Firma.pl BY MOJO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicz‑
nych.
(111) 311419
(220) 2018 01 10
(210) 480955
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 19
(732) WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MojeBiuro 24 BY MOJO
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, szary
(531) 26.04.01, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, rachunkowość, 42 projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicz‑
nych.
(111) 311420
(220) 2018 01 10
(210) 480980
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Video Love Story
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, bada‑
nia opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
badania socjologiczne, badania marketingowe, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, zarządzania kadrowego, reklamy,
promocji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz do‑
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radztwo handlowe, usługi w zakresie oceny i tworzenia marki, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, analizy danych klienckich.

(111) 311421
(220) 2018 01 11
(210) 481003
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) LEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) ACTISOFT
(510), (511) 24 ociepliny, ocieplacze do odzieży, 25 odzież, czapki,
rękawiczki.
(111) 311422
(220) 2018 01 11
(210) 481006
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) LEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) THERMOTEX
(510), (511) 24 materiały wodoodporne i oddychające, wyroby z ma‑
teriału tekstylnego, wykonane z tworzyw sztucznych, przepuszczal‑
ne dla pary wodnej i nieprzepuszczające wody wszystkie ww. ujęte
w tej klasie, 25 odzież, czapki, rękawiczki, buty.
(111) 311423
(220) 2018 01 11
(210) 481033
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) WIELOCH ANDRZEJ, Parzymiechy, PL.; PRYSIŃSKI LECH,
Sieradz, PL.
(540) SALUTAIRE
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, jasnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.02
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, pod‑
grzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowa‑
nia powietrza, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia do chło‑
dzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, filtry do klimatyzacji, filtry
do wody pitnej, instalacje do filtrowania powietrza, filtry [części in‑
stalacji domowych lub przemysłowych], pompy ciepła, termiczne
kolektory słoneczne [ogrzewanie], wyciągi wentylacyjne, agregaty
klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych],
wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wymienniki ciepła do
celów centralnego ogrzewania, piece [urządzenia grzewcze], in‑
stalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje do dystrybucji wody, armatura do regulacji
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentyla‑
cyjnych i klimatyzacyjnych, materiały budowlane niemetalowe,
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, okna
niemetalowe, drzwi niemetalowe, 37 budownictwo, montaż drzwi
i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa‑
nie i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa instala‑
cji grzewczych, tynkowanie, malowanie, murarstwo, tapetowanie,
izolowanie budynków, uszczelnianie budynków, usługi dekarskie,
usługi hydrauliczne, nadzór budowlany, usługi doradztwa budow‑
lanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi budowla‑
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, modernizacja
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, in‑
stalowanie oraz naprawa wymienników ciepła, 42 projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo
projektowe.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 311424
(220) 2018 01 11
(210) 481037
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(540) eko patrol GIG
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(540)

Kolor znaku: szary, zielony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno
‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska, aparatura

kontrolno‑pomiarowa do badania zanieczyszczenia powietrza, przy‑
rządy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, czujniki jakości po‑
wietrza, czujniki temperatury powietrza, modele do eksperymentów
naukowych w laboratoriach, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki
danych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu,
urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna aparatura
monitorująca inna niż do celów medycznych, przyrządy miernicze
do wykrywania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza, pyło‑
mierze, laserowe mierniki stężenia zanieczyszczeń powietrza, pobie‑
ralne mapy elektroniczne, komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stę‑
żenia zanieczyszczeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza w środowisku
budowlanym, usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza,
usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi liczenia cząstek
w przepływającym powietrzu, usługi w zakresie badania składników
przepływającego powietrza, usługi w zakresie badania składników
powietrza, usługi gromadzenia danych związanych z jakością powie‑
trza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowy‑
mi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami środowiska,
pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza, usługi pomiaru i moni‑
torowania jakości powietrza, opracowywanie bezzałogowych stat‑
ków powietrznych (dronów), projektowanie bezzałogowych statków
powietrznych (dronów), usługi akustycznego pomiaru przepływu
powietrza, badania środowiska, świadczenie usług pobierania pró‑
bek do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń
środowiskowych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, ba‑
dania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja informacji doty‑
czących środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowi‑
ska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
doradcze dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy
obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy tere‑
nów utylizacji odpadów, kompilacja informacji dotyczących warun‑
ków środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii
środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska,
usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego, usługi do‑
radcze związane z bezpieczeństwem środowiska, usługi doradcze
w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi badawcze w zakresie
ochrony środowiska, badania w zakresie ochrony środowiska natu‑
ralnego, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej,
usługi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emisji spalin
w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi w zakresie badań
i kontroli środowiska naturalnego, usługi doradcze związane z ba‑
daniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi mapowania stref
zagrożenia smogowego, sporządzanie map zagrożeń smogowych,
usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanie‑
czyszczeń wody, udostępnianie danych technologicznych na temat
innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monitorowa‑
nie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur
inżynierii wodno‑lądowej, laboratoria badawcze usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, przygotowywanie map cyfrowych, two‑
rzenie map GPS.
(111) 311425
(220) 2018 01 12
(210) 481054
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) ENERGIA OGÓLNOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FLEX‑TRADE
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(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.25
(510), (511) 35 kompleksowa oferta chemikaliów przemysłowych
w postaci aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów
przemysłowych, klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic
syntetycznych, metanolu, parafiny, środków zapachowych i aroma‑
tów, sody, soli przemysłowej, kwasów, siarki, pochodnych skrobi,
nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, środków agroche‑
micznych, polimerów, glikoli umożliwiająca nabywcom rozeznanie
i zakup tych towarów w hurtowniach branży chemicznej, usługi me‑
nedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe,
usługi badania rynku, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów.
(111) 311426
(220) 2018 01 12
(210) 481067
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) OSMAN EMILIA ESTEMMI BEAUTY CENTER, Magdalenka, PL.
(540) EE Estemmi BEAUTY CENTER
(540)

Kolor znaku: grafit, biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.22, 27.05.14
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 311427
(220) 2018 01 14
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) DRAJERCZAK ZBIGNIEW UNIKAD, Wiry, PL.
(540) UNIKAD POŻAR STOP
(540)

(210) 481085

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.09, 01.15.05, 13.03.02
(510), (511) 6 metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe bramy
przeciwpożarowe, metalowe ścianki działowe przeciwpożarowe,
9 pompy pożarnicze, sprzęt bezpieczeństwa do gaszenia pożarów,
alarmy pożarnicze, urządzenia do wykrywania pożaru, systemy sy‑
gnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe, podręczny sprzęt gaśniczy,
gaśnice, koce gaśnicze, tłumice, sita kominowe, klapy dymowe, 11 in‑
stalacje hydrantowe, hydranty przeciwpożarowe, wentylatory poża‑
rowe oddymiające, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne związane
z pożarnictwem.
(111) 311428
(220) 2018 01 15
(210) 481116
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) Ken’s Foods, Inc., Marlborough, US.
(540) KEN’S
(510), (511) 30 sos tatarski, sos marynatowy, ocet i podobne sosy
spożywcze, sosy sałatkowe, sosy coleslaw, majonez oraz inne sosy
spożywcze na bazie nabiału, warzyw, owoców i/lub oleju, wskazane
towary będące sosami do artykułów spożywczych.
(111) 311429
(151) 2018 06 19

(220) 2018 01 16
(441) 2018 03 05

(210) 481149
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(732) NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) FREZER ANTIFREEZE + COOLANT
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 24.17.05
(510), (511) 1 koncentraty i płyny do chłodnic samochodowych.

3919

(510), (511) 9 telefony komórkowe, słuchawki [zakładane na głowę],
baterie elektryczne, ładowarki bezprzewodowe, obudowy głośni‑
ków, smartfony, ładowarki do baterii, komputery, etui na smartfony.

(111) 311433
(220) 2018 01 17
(210) 481234
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) KACZMARCZYK ANDRZEJ, Rybnik, PL.
(540) CUKIERNIA MISTRZA ANDRZEJA Słodki smak tradycji
(540)

(111) 311430
(220) 2018 01 16
(210) 481160
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE ATV
FILM, Łódź, PL.
(540) bank twarzy
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, biały
(531) 02.01.11, 24.05.20, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.05
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery.
(531) 27.05.01, 01.01.25, 02.03.01
(510), (511) 35 usługi agencji modeli do pozowania, usługi agencji
castingowej, usługi agencji reklamowych, fotokopiowanie, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamo‑
we, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, usługi promocji
wizerunku do celów reklamy, filmu i telewizji oraz produkcji rozryw‑
kowych, 40 usługi fotograficzne w zakresie wywoływania filmów
i wykonywania odbitek fotograficznych, kopiowanie zdjęć, 41 usługi
artystów teatralnych, produkcja filmów, montaż programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów piękności, prowa‑
dzenie studia filmowego, usługi fotograficzne i wykonywanie zdjęć,
sesje zdjęciowe.
(111) 311431
(220) 2018 01 17
(210) 481208
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) NOWAK KRYSTYNA, NOWAK BOGDAN, NOWAK DANIEL
FIRMA HANDLOWO ‑PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWA KACPEREK
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) KACPEREK PielęgnacjaObuwia.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej,
świadczone w lokalu sprzedawcy, online oraz za pomocą sprzedaży
wysyłkowej, artykułów do czyszczenia i pielęgnacji obuwia, wkładek
do butów, farb do skóry oraz akcesoriów kaletniczych realizowane
za pośrednictwem dystrybucji przez sklep internetowy, interneto‑
wych platform handlowych, stron internetowych, papierowych oraz
internetowych katalogów, a także dystrybucji prowadzonej w lokalu
sprzedawcy.
(111) 311432
(220) 2018 01 17
(210) 481226
(151) 2018 06 07
(441) 2018 02 19
(732) Shenzhen Violet Intelligent Communication Co., Ltd.,
Shenzhen, CN.
(540) VIOTEC
(540)

(531) 27.05.01

(111) 311434
(220) 2018 01 18
(210) 481275
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) ZAMOJSKA AGNIESZKA SMAK DZIECIŃSTWA, Bydgoszcz, PL.
(540) 1816 PODPIWEK KUJAWSKI PRODUKT TRADYCYJNY
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, czarny
(531) 01.03.01, 26.03.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, podpiwek.
(111) 311435
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) KULCZYCKI SZYMON KU‑SZI, Suchy Las, PL.
(540) SA HANKA S.A. SIEMIANOWICE
(540)

(210) 481356

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 07.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki, cukierki,
cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z ka‑
kao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki,
wafle.
(111) 311436
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) PALIGA PIOTR UP DESIGN, Gniazdów, PL.

(210) 481424
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(540) UP Horses
(510), (511) 18 artykuły odzieżowe dla koni, czapraki, baty, derki,
koce, lonże, naczółki, nagłówki, maski, ochraniacze na kopyta, na
nogi koni, osprzęt do uprzęży, puśliska, strzemiona, tręzle, uprzęże,
uzdy, wędzidła, wodze, wytoki, wyroby rymarskie.
(111) 311437
(220) 2018 01 22
(210) 481433
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 19
(732) OLSZEWSKI MARIUSZ MECHATRONIZACJA PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH PRZEMYSŁ 4.0, Warszawa, PL.
(540) marIndustry4.0
(510), (511) 42 doradztwo techniczne w zakresie nowych form
wytwarzania produktów w przemyśle, branży spożywczej, maszy‑
nowej, farmaceutycznej, mechatronizacja, automatyzacja, robo‑
tyzacja, informatyzacja, internetyzacja procesów produkcyjnych
w przemyśle 4.0.
(111) 311438
(220) 2018 01 22
(210) 481434
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) Nature Story
(540)
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(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 03.11.03, 26.01.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje medyczne,
diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabilitacja lecznicza,
prowadzenie szpitali, przychodni oraz punktów rehabilitacji zdro‑
wotnej.
(111) 311442
(220) 2018 01 23
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WASILCZYK CEZARY, Warszawa, PL.
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC
(540)

(210) 481497

Kolor znaku: granatowy, biały, szary, niebieski
(531) 03.11.03, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje medyczne,
diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabilitacja lecznicza,
prowadzenie szpitali, przychodni oraz punktów rehabilitacji zdro‑
wotnej.
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 24.17.99
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielę‑
gnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 311439
(220) 2018 01 23
(210) 481477
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów, PL.
(540) OKNOPLUS
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawa, montaż, wymiana sto‑
larki otworowej i ścianek działowych, budowlane roboty wykoń‑
czeniowe.
(111) 311440
(220) 2018 01 23
(210) 481481
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Panaprexan
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, preparaty i substan‑
cje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do
picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty wita‑
minowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym,
mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(111) 311441
(220) 2018 01 23
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) WASILCZYK CEZARY, Warszawa, PL.
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC

(210) 481496

(111) 311443
(220) 2018 01 23
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) MUREK GALINA MEBLEMAD, Katowice, PL.
(540) MEBLEMA
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.

(210) 481498

(111) 311444
(220) 2018 01 15
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) MUREK GALINA MEBLEMAD, Katowice, PL.
(540) MEBLEMAD
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.

(210) 481500

(111) 311445
(220) 2018 01 24
(210) 481518
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) VIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) VIMS
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów nauko‑
wych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektrycz‑
na do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projek‑
cji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do
celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego,
apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły
optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], au‑
tomaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnaliza‑
tory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty,
barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do pa‑
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pierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do
pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, bio‑
chipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenow‑
skie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki telesko‑
powe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej,
cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chi‑
py [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy do celów la‑
boratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfro‑
we stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne
skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytni‑
ki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych,
czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomie‑
rze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody świe‑
cące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia
sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut
miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewo‑
dy] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siło‑
mierze], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży
pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe,
ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowa‑
nia, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże trenin‑
gowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektronicz‑
ne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu do
drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektronicz‑
ne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elek‑
tryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elek‑
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze
światła, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na
okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą,
falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświe‑
tlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficz‑
nych, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych
do fotografii, folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki,
fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwano‑
metry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne ta‑
śmy miernicze, gęstościomierze, głośniki gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów ko‑
mórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmo‑
we, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sy‑
gnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do
kompasów geodezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur
bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalne‑
go sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy prze‑
ciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), in‑
teligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, in‑
terfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulato‑
ry kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery
termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ra‑
tunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z gra‑
mi wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamię‑
ci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej,
kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kąto‑
mierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robie‑
nia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe,
klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodo‑
wane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty ma‑
gnetyczne, kodowane karty‑klucze, kolektory elektryczne, kombine‑
zony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki
fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kom‑
pasy okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery do
noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [pda],
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komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kon‑
densory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne
[urządzenia audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [de‑
tektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomie‑
rze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe
[fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próż‑
niowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów
medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne
[aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczni‑
ki, liczniki gęstości osnów, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące,
logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka],
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papiero‑
sów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrzą‑
dy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy
dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki da‑
nych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przy‑
rządy dydaktyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne
niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten
bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, ma‑
szyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszyny
sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], me‑
ble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych moneta‑
mi, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy
na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membra‑
ny [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki
[przyrządy miernicze], miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub
obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki sygnału
satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy,
mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory [programy kompute‑
rowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wi‑
deo do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe
lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje
na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [teleko‑
munikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe,
nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dys‑
ków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do prze‑
wodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, no‑
śniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy
[soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające,
obudowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochra‑
niacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki
przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefonicz‑
ne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne,
odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki,
odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna,
odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, okulary, okulary 3d, okulary inteligentne, okulary ochronne
do uprawiania sport, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciw‑
słoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do
okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki zna‑
ków, optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla
strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony
obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony prze‑
ciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urzą‑
dzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory
[ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wy‑
twarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów ko‑
mórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach
lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece do użytku laborato‑
ryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry,
plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania kompu‑
terowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania,
plotery, płytki dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elek‑
trycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio‑wideo],
podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do
użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemnicz‑
ki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, po‑
krowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do table‑
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tów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smart fony, polarymetry,
pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony]
kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycz‑
nych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki,
prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne, pro‑
gramy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaź‑
niki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne od‑
twarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektrycz‑
ne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elek‑
tryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przykładnice
pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przy‑
rządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyj‑
nych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru pozio‑
mu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do
pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na
sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyzna‑
czania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przy‑
rządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawiga‑
cyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy
zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, pu‑
blikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektrycz‑
ność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elek‑
tryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe,
ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy,
rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elek‑
tryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojaz‑
dów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł sce‑
nicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów,
reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbe‑
stowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice
do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło‑
wych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywa‑
nia kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty edu‑
kacyjne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania,
rurki kapilarne, rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod
wodą, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki
pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, ska‑
nery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe,
skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę],
słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki
korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo‑badawczych, spektrografy, spektroskopy, spraw‑
dziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzają‑
ce dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryfe‑
ryjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla
pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla kompute‑
rów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przy‑
rządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, su‑
szarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmicz‑
ne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały
mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symu‑
latory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy
rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do aku‑
mulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli,
szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycz‑
nych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tabli‑
ce połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze
[elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe no‑
szone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, ta‑
śmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, tele‑
fony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia],
telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohi‑
grometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do po‑
jazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], tor‑
by do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne,
transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory
[elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łą‑
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czące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [labora‑
toryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ru‑
chu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządze‑
nia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cię‑
cia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządze‑
nia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji
podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermenta‑
cji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządze‑
nia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze‑
nia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła,
urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania
niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do
nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obra‑
zowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me‑
dycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urzą‑
dzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania,
urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządze‑
nia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości
[fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do
przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestro‑
wania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do re‑
jestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do
suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji mor‑
skiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wywa‑
żania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodyna‑
miczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodyna‑
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia
elektryczne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urzą‑
dzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do
celów medycznych, urządzenia i przyrządy do astronomii, 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 przetwarzania powietrza czy wody,
urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia ka‑
todowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia ki‑
nematograficzne, urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków,
urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA,
urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiolo‑
giczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządze‑
nia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne,
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wi‑
deo do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwo‑
ści, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenow‑
skim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania,
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi
łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie‑talkie, wario‑
metry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki labo‑
ratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomie‑
rze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki
ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [de‑
tektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykry‑
wacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub woj‑
skowego, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do
oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze
migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmac‑
niacze lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowa‑
nia, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteli‑
gentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowa‑
ne szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewo‑
dów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu‑
alnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów
elektrycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze au‑
tomatyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki
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cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechanicz‑
ne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, analizy doty‑
czące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego
[grafologia, ] analizy systemów komputerowych, analizy wody, audyt
energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, bada‑
nia chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania
techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosme‑
tyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja doku‑
mentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom‑
puterowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, do‑
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudo‑
wy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompute‑
rowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eks‑
ploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monitorowanie ak‑
tywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, ho‑
sting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramo‑
wania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja opro‑
gramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów
naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz‑
ną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwer‑
sja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputero‑
wych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie syste‑
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostę‑
pu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości drewna na
pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórko‑
wych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie opro‑
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie
techniczne, platforma jako usługa [SaaS], pomiary geodezyjne, po‑
miary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy
naftowej, powielanie programów komputerowych, prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozowa‑
nie pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie kompute‑
rów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie systemów komputero‑
wych, projektowanie urbanistyczne, próby kliniczne, przechowywa‑
nie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontro‑
la] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworze‑
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter‑
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie za‑
pasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i do‑
radztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi archi‑
tektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie techno‑
logii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra‑
ficzne, usługi inżynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyj‑
ne dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie techno‑
logii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez la‑
boratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu‑
terów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wzornictwo przemysłowe.
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lów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty wi‑
taminowe, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawie‑
rające propolis, zioła lecznicze.

(111) 311447
(220) 2018 01 25
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) WIATR ELŻBIETA, Tarnów, PL.
(540) ELAWIATR
(540)

(210) 481606

(531) 02.09.01, 14.05.02, 14.05.23, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztu‑
ka], projektowanie rzeźb, statuetek, dzieł sztuki.
(111) 311448
(220) 2018 01 26
(210) 481609
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, PL.
(540) pks.pl BILETYDWORCEPRZEWOZY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, czarny
(531) 18.01.21, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne do re‑
zerwacji i sprzedaży biletów na podróż i wycieczki, programy kom‑
puterowe i aplikacje mobilne do sprawdzania cen biletów, godzin
przejazdów i rozkładów jazdy autobusów i pociągów, 16 produkty
drukarskie, w tym: druki, prospekty, ulotki, plakietki, ulotki, broszu‑
ry, broszury informacyjne, katalogi, gazety, periodyki, czasopisma,
magazyny, przewodniki, przewodniki turystyczne, biuletyny, biule‑
tyny informacyjne, okólniki, rozkłady drukowane, godziny przyjaz‑
dów, rozkłady autobusów, karty na korzystanie z sieci autobusowej,
35 sprzedaż biletów na podróż, sprzedaż biletów autobusowych
i kolejowych online bądź za pośrednictwem kas biletowych, zarzą‑
dzanie działalności gospodarczą w zakresie prowadzenia dworców
autobusowych za pośrednictwem platformy internetowej, obsługa
księgowa dworców autobusowych za pośrednictwem platformy
internetowej, 39 transport, transport autobusowy, transport kolejo‑
wy, transport osób, bagaży i towarów, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, rezerwacje i wydawanie biletów na podróż i wycieczki,
usługi kierowców, organizowanie podróży i wycieczek, czarterowa‑
nie autobusów, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowe‑
go, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu
autobusowego w tym cenników i rozkładów jazdy oraz stanu ruchu,
usługi odprawiania bagaży.
(111) 311449
(220) 2018 01 26
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) METERA ERWIN, Cegłów, PL.
(540) H HANSEATIC
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(210) 481614
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(510), (511) 14 zegary, zegarki, zegary i zegarki, małe zegary, zegary
elektroniczne, zegary słoneczne, zegary atomowe, zegary kwarcowe,
zegary mechaniczne, zegary cyfrowe, zegary stołowe, miniaturowe
zegary, zegary podłogowe, zegary i zegarki elektryczne, biżuteria, ze‑
gary i zegarki, zegarki elektryczne, zegarki elektroniczne, czasomie‑
rze [zegarki], obudowy zegarów, zegarki damskie, zegarki kwarcowe,
zegarki automatyczne, zegarki chronometryczne, zegarki eleganckie,
zegarki stołowe, chronografy [zegarki], wszelkiego rodzaju zegary
i zegarki, obudowy do zegarów i zegarków, wskazówki do zegarów
i zegarków, zegary z radiem, zegary w obudowie, zegary na biurko,
skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, wskazówki do zegarów, ze‑
garki z budzikiem, obudowy do zegarów jako części zegarów, zegary
z mechanizmami kwarcowymi, zegary stojące z wahadłem, zegary
cyfrowe z radiem, zegary cyfrowe sterowane elektronicznie, zegary
zawierające elementy ceramiczne, obudowy [skrzynki] do zegarów,
pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 20 akcesoria do przecho‑
wywania ubrań, bankowe lady, barki [meble], barki przenośne [me‑
ble], barki ruchome, barki ruchome [meble], biblioteczki [regały na
książki], biurka, biurka do celów biurowych, biurka i stoły, biurka mo‑
dułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, boazeria meblarska,
bufety ruchome [meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały], dekora‑
cyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne panele
drewniane [meble], drewniane komody pokryte papierem ozdob‑
nym, drewniane parawany z dekoracyjną kratownicą, drewniane pół‑
ki i stojaki [meble], duże wyściełane fotele, ekrany działowe w formie
mebli, ekrany [meble], ekrany [meble] do celów pokazowych, wysta‑
wowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy meblowe,
garderoby, gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty
szklane, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], fronty szu‑
flad, fronty do szafek, fronty do szaf i szafek, fotele wypoczynkowe,
fotele bujane, fotele, etażerki, kanapo‑tapczany, kanapy, kanapy roz‑
kładane, komódki z szufladami, osłony do koników, kraty do domo‑
wych kominków, komody, komody [meble], komody ścienne, kom‑
plety mebli do salonu, konsole [meble], konsole [meble] do montażu
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], kontuary [meble],
kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy, toaletki, ko‑
mody, krzesła, krzesła bankietowe, kufry [szafki], krzesła stołowe,
kwietniki [meble], lady do celów prezentacji, lady robocze [meble],
lady sprzedażowe [meble], ławki, ławy [meble], łóżka, pościel, matera‑
ce, poduszki, lustra i lusterka stojące, lustra (srebrzone szkło), małe
dwuosobowe kanapy, meble, meble do eksponowania towarów, me‑
ble do oranżerii, meble do pokojów dziecinnych, meble do przecho‑
wywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz,
meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe,
biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, meble
drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble
kuchenne na wymiar, meble kuchenne z regulacją wysokości, meble
łazienkowe, meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe, meble
ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble
sklepowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudo‑
wy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble tapicerowa‑
ne, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykona‑
ne głównie ze szkła, meble wykonane z substytutów drewna,
meblościanki, mocowane do ściany stojaki na broń, okolicznościowe
stojaki na kwiaty, osłony do kominków, osłony do kominków (meble),
osłony kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], osłony ko‑
minkowe [meble], otomany, panele będące częściami mebli, panele
do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane do mebli, pane‑
le meblowe, panele rozdzielające [przegrody], panele tylne [części
mebli], panele wystawowe w postaci mebli, parawany działowe skła‑
dane w stylu orientalnym (byoubu), parawany [meble], parawany
[meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, parawany
z jednym skrzydłem [meble], podpórki do książek [meble], podpórki
pod książki, podstawki pod książki, podstawki pod laptopy, półki do
przechowywania [meble], półki [meble], postumenty pod doniczki
na kwiaty, postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty [meble],
pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], po‑
ściel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], półki wi‑
szące [meble], półki ścienne [meble], przenośne panele działowe
[meble], przenośne przepierzenia [meble], przesłony ekspozycyjne
[meble], regały, ramy, pufy [meble], pudełka drewniane do przecho‑
wywania zabawek, przesuwne ścianki działowe do pokoi [przegrody
meblowe], regały do przechowywania, regały drewniane [meble],
regały [meble], ruchome przepierzenia [meble], siedzenia [meble],
siedzenia, sekcje boazeryjne do mebli, ściany działowe [meble], ścian‑
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ki działowe w postaci mebli [przepierzenia], ruchome przesłony
(ekrany) [meble], sofy, skrzynki na zabawki, skrzynki i pudełka na za‑
bawki, skrzynki drewniane do przechowywania zabawek, skrzynie
niemetalowe, skrzynie do przechowywania [meble], skrzynie, stojaki
będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki do
butelek, stojaki do przechowywania czasopism [meble], stojaki do
wystawiania materiałów [meble], stojaki [meble] pod telewizor, stoja‑
ki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki
na telefony [meble], stojaki na wino [meble], stojaki na żywność, sto‑
jaki, półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliki, stoliki kawowe, sto‑
liki nocne, stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki
salonowe, stoliki z mozaiką, stoły, stoły do jadalni, stoły do użytku
w ogrodach, stoły kuchenne, stoły marmurowe, stoły [meble], szafki
na buty, szafki na broń, szafki [meble], szafki łazienkowe z umywalka‑
mi, szafki łazienkowe, szafki do sypialni, szafki do przechowywania
[meble], szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przecho‑
wywania, szafki do łazienek, szafki na ubrania, szafki nocne, szafki
ścienne, szafki z lustrami, szafy, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy
z lustrami, szezlongi, tablice do zawieszania kluczy, tablice w postaci
mebli, taborety, tapczany wykonane z drewna, toaletki, toaletki [me‑
ble], toaletki z trzema lustrami, wieszaki na klucze [meble], wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
wieszaki na krawaty, witryny, wolnostojące biurowe ścianki działowe,
wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące wieszaki na ręcz‑
niki [meble], zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje
się meble, zagłówki [meble], wyposażenie łazienek w formie mebli,
zestawy części [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, ze‑
stawy mebli, zestawy mebli kuchennych, zewnętrzne meble, 21 arty‑
kuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, bibeloty [posągi] z porce‑
lany, bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], bibeloty z porcelany,
bibeloty z porcelany [posągi], ceramiczne ozdoby, ceramiczne po‑
piersia, ceramiczne statuetki, ceramiczne statuy, emaliowane pudeł‑
ka, figurki ceramiczne, figurki szklane, figurki wykonane z ceramiki,
figurki wykonane z porcelany kostnej, figurki wykonane z porcelany,
figurki wykonane ze szkła ozdobnego, figurki wykonane ze szkła oło‑
wiowego, figurki z kryształu, figurki z porcelany, figurki z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, figurki z terakoty, figurki z włókna
szklanego, figurki ze szkła, figurki ze szkła barwionego, kryształ [wy‑
roby szklane], modele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, modele
[ozdoby] zrobione z porcelany, modele pojazdów [ozdoby] wyrabia‑
ne z porcelany, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z szkła, modele
pojazdów [ozdoby] wyrabiane z terakoty, naczynia obiadowe z por‑
celany, naczynia stołowe wykonane z porcelany, ozdobne figurki wy‑
konane ze szkła, ozdobne figurki wykonane z porcelany, ozdobne
kule szklane, ozdobne modele wykonane z porcelany, ozdobne pu‑
dełka szklane, ozdobne rzeźby wykonane ze szkła, ozdobne rzeźby
wykonane z porcelany, ozdoby ceramiczne, ozdoby kryształowe,
ozdoby szklane, ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], ozdoby wy‑
konane z porcelany [bibeloty], ozdoby z porcelany, ozdoby ze szkła
[bibeloty], porcelana, porcelanowa zastawa stołowa, porcelanowe
jajka, posągi z kryształu, posągi z porcelany, posągi ze szkła, posążki
kryształowe, pudełka ceramiczne, pudełka szklane, pudełka z cerami‑
ki, pudełka z emalii, pudełka z porcelany, rzeźby ceramiczne, rzeźby
kryształowe, rzeźby porcelanowe, rzeźby szklane, rzeźby wykonane
z porcelany, rzeźby wykonane z terakoty, rzeźby z porcelany, rzeźby
z terakoty, rzeźby ze szkła, statuetki z kryształu, statuetki z porcelany,
statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki z terakoty,
statuetki ze szkła, statuy ceramiczne, statuy z porcelany, ceramiki, gli‑
ny, terakoty lub szkła, statuy z terakoty, szklane popiersia, wyroby
szklane malowane, szkło ozdobne, wyroby artystyczne z kryształu,
wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby
porcelanowe, wyroby szklane malowane, donice ceramiczne, donice
do roślin, donice na rośliny, donice szklane, doniczki ozdobne z por‑
celany, doniczki porcelanowe, doniczki szklane, miski na kwiaty, misy
na dekoracje kwiatowe, misy na rośliny, osłony na doniczki nie z pa‑
pieru, osłony niepapierowe na doniczki, ozdobne donice ceramiczne,
ozdobne donice szklane, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali
szlachetnych, wazony ze szkła, artykuły gospodarstwa domowego,
bloki na noże, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do
kawy, ceramika do użytku kuchennego, cukiernice, cukiernice nie
z metali szlachetnych, cukiernice z metali szlachetnych, czajniczki do
herbaty, czajniki do herbaty [nieelektryczne], czajniki nieelektryczne,
dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, deski do krojenia, deski do
krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do krojenia do
użytku kuchennego, deski do krojenia kuchenne, deski do krojenia
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[kuchnia], deski do krojenia [z rowkami], deski do noży, deski do se‑
rów, dzbanki kuchenne, drewniane deski do krojenia do użytku ku‑
chennego, dzbanuszki, filiżanki, filiżanki do kawy, filiżanki gliniane,
filiżanki i kubki, filiżanki na herbatę, głębokie naczynia kuchenne, gli‑
niane wazony podłogowe, imbryczki do herbaty, izolacyjne klosze do
przykrywania żywności, kafeterki, kieliszki do jajek, kinkiety nieelek‑
tryczne [świeczniki], kosze do użytku domowego, kryształ [wyroby
szklane], kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, kubki ceramicz‑
ne, kubki, kubki do kawy, kubki gliniane, kryształ[wyroby szklane],
kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, kubki, kubki ceramiczne,
kubki do kawy, kubki gliniane, kubki porcelanowe, kubki szklane,
kubki wykonane z porcelany, kubki z gliny garncarskiej, kubki z porce‑
lany, maselniczki, maty stołowe z tworzyw sztucznych, miski na cu‑
kierki, naczynia ceramiczne, naczynia, moździerze do użytku kuchen‑
nego, misy z metali szlachetnych, misy na kwiaty z metali szlachetnych,
misy ceramiczne, misy do podawania żywności, miski ze szkła, miski
na owoce, miski na orzechy, naczynia do serwowania potraw, naczy‑
nia kuchenne ceramiczne, naczynia na przystawki i dodatki do po‑
traw, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia stołowe wykonane
z porcelany, naczynia ze szkła, ozdobne stojaki nie z metali szlachet‑
nych stawiane na środku stołu, ozdobne stojaki z metali szlachetnych
stawiane na środku stołu, ozdobne tace z metalu, ozdobne wyroby
porcelanowe, patery, patery szklane na owoce, podkładki porcelano‑
we pod szklanki, podkładki porcelanowe pod naczynia, podkładki
pod szklanki nie z papieru i nie z tkanin, podkładki pod szklanki nie
z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podkładki pod piwo nie z pa‑
pieru i nie z tkanin, podkładki pod garnki, podkładki na stół nie z pa‑
pieru ani materiałów tekstylnych, płytkie miski, pieprzniczki, przeno‑
śne pojemniki chłodnicze, nieelektryczne, podstawki stołowe pod
naczynia, podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), podstawki pod
szklanki inne niż z papieru lub z tkaniny, podstawki pod świeczki,
podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół,
podstawki pod garnki, podstawki pod czajniczki z herbatą, podstaw‑
ki na świeczki, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki
do użytku domowego, porcelana, półmiski [tace], półmiski do serwo‑
wania potraw, pokrywki termoizolacyjne do talerzy i naczyń, pojem‑
niki ze szkła, pojemniki termoizolacyjne, przenośne pojemniki chło‑
dzące, nieelektryczne, przenośne chłodziarki, nieelektryczne,
preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do chłodzenia żyw‑
ności, do użytku domowego, porcelanowa zastawa stołowa, porcela‑
na ozdobna, pudełka dozujące serwetki papierowe, pudełka cera‑
miczne, pucharki, serwetniki, serwetniki nie z metali szlachetnych,
serwisy do herbaty, serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych,
serwisy do herbaty z metali szlachetnych, serwisy do kawy z metali
szlachetnych, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych, serwisy do
kawy z porcelany, serwisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zasta‑
wy stołowe], skarbonki [świnki], słoiki, dzbanki szklane, słoje do prze‑
chowywania, słoje do przechowywania ze szkła, solniczki, solniczki
i pieprzniczki, spodeczki, spodki nie z metali szlachetnych, stojaki
stołowe na gorące potrawy, świeczniki, świeczniki nie z metali szla‑
chetnych, świeczniki [oprawy], świeczniki szklane, świeczniki z kute‑
go żelaza, świeczniki z metali szlachetnych, świeczniki z ochroną
przed wiatrem, szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklanki,
kieliszki, wyroby szklane malowane, szklanki, kieliszki, naczynia do
picia i akcesoria barowe, szkło [naczynia], tace do ciast, tace do poda‑
wania nie z metali szlachetnych, tace do podawania potraw, tace do
użytku domowego, tace [gospodarstwo domowe], tace na posiłki,
tace obrotowe, tacki na biżuterię, talerze dekoracyjne, talerze, talerze
deserowe, talerze na przystawki, talerze nie z metali szlachetnych, ta‑
lerze pamiątkowe, talerze pamiątkowe [okolicznościowe], zestawy na
cukier i śmietankę, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatu‑
ry żywności i napojów, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo‑
wego, wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe, wyroby szklane dla
gospodarstwa domowego, wyroby szklane malowane, zastawa sto‑
łowa, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki, zastawa stołowa
obiadowa, zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce],
zdobione wyroby porcelanowe, zdobione wyroby z porcelany, zesta‑
wy filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków, wa‑
zony podłogowe, wazony szklane podłogowe, wazy do zup, wkłady
chłodzące do schładzania żywności i napojów, termoizolowane na‑
czynia domowe z porcelany, termoizolowane naczynia domowe z ce‑
ramiki, termoizolowane naczynia domowe ze szkła, termoizolacyjne
pojemniki na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na
żywność, talerze ze szkła, 24 pościel, bielizna pościelowa, bielizna po‑
ścielowa i stołowa, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna pościelowa
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i koce, narzuty pikowane [artykuły pościelowe], artykuły tekstylne do
użytku jako pościel, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów
nietkanych, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, futerały
tekstylne na koszule nocne, dekoracyjne tkaniny ścienne z materia‑
łów tekstylnych robione ręcznie, 25 bielizna nocna, szlafroki, szlafroki
wypoczynkowe, podomki [szlafroki], koszule, koszule codzienne, ko‑
szule zapinane, koszule eleganckie, koszule nocne, tkane koszule, ko‑
szule z dzianiny, koszule do spania, damskie koszule nocne, komplety
koszulek i spodenek, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne,
krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, jedno‑
częściowe piżamy, krótkie piżamy damskie, spodnie do piżamy, je‑
dwabne krawaty, odzież jedwabna, szaliki jedwabne, 28 ozdoby cho‑
inkowe, niejadalne ozdoby choinkowe, dekoracje i ozdoby choinkowe,
ozdoby choinkowe [inne niż jadalne lub służące do oświetlenia],
ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody‑
czy], dekoracje świąteczne i sztuczne choinki.

(111) 311450
(220) 2018 01 22
(210) 481660
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) TURN FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalonka, PL.
(540) TURN FIT
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.11, 26.11.01,
26.11.13, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.24, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16,
05.03.13, 26.01.01, 26.05.04, 26.05.06
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [pe‑
riodyki], książki, 30 batony zbożowe, chipsy [produkty zbożowe],
muesli, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
przekąski na bazie zbóż, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zbo‑
ża, ziarna sezamu [przyprawy], 41 informacja o edukacji, kształce‑
nie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka‑
cja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 311451
(220) 2018 03 07
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) MASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zubrzyk, PL.
(540) ŹRÓDŁA Z OKOLIC MUSZYNY
(540)

(210) 483190

Kolor znaku: czerwony, szary, niebieski, zielony, biały
(531) 06.01.02, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 32 wody: mineralne, źródlane, stołowe, gazowane, sodo‑
we, w tym również każda z nich z dodatkami smakowymi, zapacho‑
wymi lub z dodatkiem wyciągów ziołowych, napoje bezalkoholowe,
w tym z udziałem wód mineralnych.
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(111) 311452
(220) 2018 03 14
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA, Kańczuga, PL.
(540)
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 483519

antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeli‑
wa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu, środki anty‑
korozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb,
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów skórza‑
nych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i po‑
lerowania pojazdów.

(111) 311456
(220) 2018 01 29
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(531) 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, w szczególności
przetworzone elastomery w postaci mieszanek polimerowych do
stosowania w produkcji towarów komercyjnych i przemysłowych,
7 sprężyny będące częściami maszyn, amortyzatory do maszyn,
12 amortyzatory elastomerowe do zderzaków stosowanych w po‑
jazdach szynowych, zderzaki do pojazdów szynowych z amortyza‑
torami, sprężyny zawieszenia do pojazdów szynowych, sprężyny
amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia pojazdów szy‑
nowych, urządzenia do pochłaniania energii uderzeń do lokomotyw,
wagonów tramwajowych, wagonów kolejowych, części wagonów
kolejowych, sprzęgów wagonów kolejowych, zderzaków do pojaz‑
dów szynowych.
(111) 311453
(220) 2018 02 12
(210) 482299
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) DĄBROWSKA AGATA PRAKTYKA WETERYNARYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Leczyzwierz
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, salony piękności, usługi klinik
medycznych, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fryzjerstwo,
szpitale, usługi medyczne, masaż, pomoc medyczna, usługi optycz‑
ne, fizjoterapia, usługi weterynaryjne, usługi dentystyczne, usługi
w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi banków krwi, hospicja, po‑
rady w zakresie farmakologii, chirurgia plastyczna, aromaterapia,
usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in vitro,
usługi telemedyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych, sporządzanie
leków recepturowych przez farmaceutów, usługi terapeutyczne, wy‑
pożyczanie sprzętu medycznego, ośrodki zdrowia, usługi medycyny
alternatywnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi ortodon‑
tyczne, placówki rekonwalescencji.
(111) 311454
(220) 2018 01 29
(210) 481663
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) BLEEDING RIM
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhi‑
bitory korozji w układach wydechowych samochodów, substancje
chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powie‑
trza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół
i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 woski
antykorozyjne, powłoki, uszczelniające podkłady gruntowe, szczeli‑
wa w postaci farb, preparaty zapobiegające matowieniu, środki anty‑
korozyjne, 3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb,
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów skórza‑
nych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi mycia, odświeżania
oraz renowacji lakieru samochodów, usługi czyszczenia, mycia i po‑
lerowania pojazdów.
(111) 311455
(220) 2018 01 29
(210) 481665
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierzyce, PL.
(540) BLEEDING WHEEL
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako inhi‑
bitory korozji w układach wydechowych samochodów, substancje
chemiczne do opon w celu zahamowania wydostawania się powie‑
trza, obniżenia temperatury obręczy, zapobiegania rdzewienia kół
i obręczy oraz konserwacji wewnętrznej wykładziny opon, 2 woski
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(210) 481685

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 26.03.07, 26.03.23, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 19 ukończone budynki z materiałów niemetalowych,
35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami in‑
westycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów miesz‑
kalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmo‑
wania, użyczania, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania,
do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw
handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakresie obrotu nieru‑
chomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogło‑
szeń i reklam, reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomo‑
ści w tym również prowadzone on‑line, prowadzenie badań rynko‑
wych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych,
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usłu‑
gi w zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użyt‑
kowych, opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod
kątem ekonomicznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie
ekonomiczno‑organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej,
przetwarzanie danych do celów administracyjnych, rachunkowość,
księgowość, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finanso‑
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze‑
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzch‑
ni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządza‑
nia nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, usłu‑
gi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi wyceny
finansowej nieruchomości, usługi w zakresie funkcji generalnego
wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących
obiektów budowlanych i inżynierskich, usługi opracowywania kon‑
cepcji użytkowania nieruchomości, usługi zarządzania sprawami
finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości,
usługi sporządzania analiz i raportów finansowych związanych z in‑
westycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi wyszukiwa‑
nia i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich
pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego, 37 budownictwo,
prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budow‑
nictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkal‑
nych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych,
niemieszkalnych, budowli, usługi wykończeniowe lokali w tym tzw.
wykończenie pod klucz, usługi wykończeniowe budynków, napra‑
wy i konserwacje obiektów budowlano‑mieszkaniowych, roboty
ziemne, roboty wodno‑inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów
i nawierzchni, nadzór budowlany, rozbiórka i wyburzanie obiektów
budowlanych, informacja budowlana, usługi doradztwa budowla‑
nego, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury,
urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, koordyna‑
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cja wykonawstwa budowlanego, doradztwo w dziedzinie projek‑
towania architektonicznego, doradztwo w zakresie projektowania
wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie budownictwa w za‑
kresie: prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opinii i analiz
technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie:
badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i karto‑
graficznych oraz pomiarów powykonawczych dotyczących inwesty‑
cji, 44 projektowanie krajobrazowe, usługi w zakresie: ogrodnictwa
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, ogro‑
dów i terenów zielonych.

rozrywkowych, organizowanie konkursów sportowych, organizo‑
wanie rajdów motocyklowych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wyścigów mo‑
tocyklowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, szkolenia
sportowe, szkolenie z jazdy na motocyklu, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi edukacyjne i instruktażowe
w zakresie sportu, usługi klubów sportowych, usługi rezerwacji bile‑
tów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie obiektów sportowych do
zawodów motocyklowych.

(111) 311457
(220) 2018 01 29
(210) 481701
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL.
(540) CHROMATICA
(540)

(111) 311460
(220) 2018 01 30
(210) 481744
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) STOWARZYSZENIE MOTOCYKLIŚCI WHITE ARROWS,
Chlebnia, PL.
(540) WHITE ARROWS
(510), (511) 41 dostarczanie informacji dotyczących sportów moto‑
rowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, instruktaż w za‑
kresie wyścigów motocyklowych, kultura fizyczna, organizacja im‑
prez sportowych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów me‑
chanicznych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów sportowych, organizo‑
wanie rajdów motocyklowych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wyścigów mo‑
tocyklowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, szkolenia
sportowe, szkolenie z jazdy na motocyklu, udostępnianie obiektów
i sprzętu do rekreacji sportowej, usługi edukacyjne i instruktażowe
w zakresie sportu, usługi klubów sportowych, usługi rezerwacji bile‑
tów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie obiektów sportowych do
zawodów motocyklowych.

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, lasery medycz‑
ne, lasery do celów medycznych, instrumenty medyczne, elektro‑
niczne przyrządy medyczne, lasery dentystyczne, instalacje laserowe
do celów medycyny estetycznej, lasery do celów weterynaryjnych,
lasery do celów okulistycznych, lasery do użytku w chirurgii, lase‑
ry półprzewodnikowe do celów medycznych, lasery z możliwością
wytwarzania pulsującej wiązki laserowej do celów medycznych, la‑
serowe narzędzia tnące do użytku medycznego, lasery posiadające
włókna optyczne do użytku w medycynie, medyczne urządzenia
emitujące promieniowanie, medyczne urządzenia ochładzające,
medyczne urządzenie chłodzące posiadające aplikator do kontaktu
z ciałem, światłowodowe urządzenia medyczne, urządzenia medycz‑
ne do analizy ciała, urządzenia medyczne do analizy skóry, urządze‑
nia medyczne wykorzystujące laser do poprawiania kondycji skóry,
wentylatory medyczne.
(111) 311458
(220) 2018 01 30
(210) 481721
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PNEUMODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne.
(111) 311459
(220) 2018 01 30
(210) 481742
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) STOWARZYSZENIE MOTOCYKLIŚCI WHITE ARROWS,
Chlebnia, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnoszary, czarny, szary, jasnoszary,
biały, żółty, czerwony
(531) 03.07.01, 03.07.02, 15.07.01, 15.07.20, 24.01.05, 24.01.09,
29.01.15
(510), (511) 41 dostarczanie informacji dotyczących sportów moto‑
rowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, instruktaż w za‑
kresie wyścigów motocyklowych, kultura fizyczna, organizacja im‑
prez sportowych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów me‑
chanicznych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub

(111) 311461
(220) 2018 01 30
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) GERTYCH PIOTR PARTGROUP, Radom, PL.
(540) iCLEAN TECH
(540)

(210) 481752

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 sprężone powietrze, produkty chemiczne przeznaczo‑
ne dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, mechaniki precyzyj‑
nej.
(111) 311462
(220) 2018 01 30
(210) 481775
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO
‑PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) TRANUJCIE Z NAMI
(510), (511) 5 tran.
(111) 311463
(220) 2018 01 31
(210) 481811
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, PL.
(540) ZWOLTEX POLSKA FABRYKA RĘCZNIKÓW OD 1946 R.
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 24 tekstylne artykuły kąpielowe, ręczniki, ręczniki frotte,
ręczniki kuchenne, ręczniki łazienkowe, ręczniki do rąk, ręczniki do
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twarzy, ręczniki plażowe, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), materiał
ręcznikowy, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie ręczników,
usługi handlu hurtowego w zakresie ręczników.

(510), (511) 44 szpitale, usługi świadczone przez szpitale, usługi
szpitalnych domów opieki, usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale.

(111) 311464
(220) 2018 01 31
(210) 481814
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) LAKCIDOLAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do
celów medycznych, dietetyczna żywność oraz substancje przystoso‑
wane do celów medycznych, probiotyki (suplementy), suplementy
diety dla ludzi, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku me‑
dycznego.

(111) 311467
(220) 2018 02 02
(210) 481886
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) STANKIEWICZ ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA FILTERTECHNIK,
Grudziądz, PL.
(540) Warma service
(540)

(111) 311465
(220) 2018 02 01
(210) 481834
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) EMULBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) emulbit
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 zaprawa azbestowa, cement azbestowy, beton, be‑
tonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitu‑
miczne wyroby dla budownictwa, bitumy, tektura budowlana [asfal‑
towana], konstrukcje budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
budynki niemetalowe przenośne, cement, pachołki do cumowania
niemetalowe, łupki dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, da‑
chówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materia‑
ły do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni dróg,
materiały wiążące do naprawy dróg, niemetalowe bloki drogowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, glina ce‑
glarska, glina garncarska [surowiec], glina, kruszywo klinkierowe,
krzemionka, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe ma‑
teriały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe,
papa, piasek litograficzny [srebrny], piasek, z wyjątkiem piasku for‑
mierskiego, piaskowiec dla budownictwa, pokrycia dachowe nie‑
metalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, powłoki [materiały
budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemeta‑
lowe do gzymsów, schody niemetalowe, sufity niemetalowe, tablice‑
sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, szalówki
[ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, kruszywo szamotowe
żaroodporne, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe, ścian‑
ki szczelne niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian, płytki ścienne
niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla
budownictwa, tarcica, tłuczeń, tuf wapienny, tynk, margiel wapien‑
ny, wapień, wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, wol‑
nostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, wy‑
kładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub
marmuru, zaprawy budowlane, zbiorniki murowane, zbrojenia nie‑
metalowe dla budownictwa, żużel [materiał budowlany], kamień
żużlowy, żwir, żwir gruboziarnisty.
(111) 311466
(220) 2018 02 02
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ARION Szpitale
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.09, 29.01.04, 29.01.11

(210) 481875

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do
opiekania i pieczenia, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do
gotowania, urządzenia klimatyzacyjne do statków, światła pozy‑
cyjne do łodzi, filtry do wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze
olejowe, podgrzewacze powietrza, palniki, bojlery i podgrzewacze,
instalacje do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ście‑
ków, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, instalacja
klimatyzacyjna do pojazdów, aparatura i instalacje chłodnicze,
armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazo‑
wych, 37 wyposażanie statków morskich, instalacja elementów we‑
wnętrznych statków, naprawa i konserwacja statków, przebudowa,
renowacja i naprawa jachtów i łodzi, usługi stoczniowe, budownic‑
two okrętowe.
(111) 311468
(220) 2018 02 02
(210) 481887
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) STANKIEWICZ ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA FILTERTECHNIK,
Grudziądz, PL.
(540) WARMA
(510), (511) 11 urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do opie‑
kania i pieczenia, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do goto‑
wania, urządzenia klimatyzacyjne do statków, światła pozycyjne do
łodzi, filtry do wody, podgrzewacze wody, podgrzewacze olejowe,
podgrzewacze powietrza, palniki, bojlery i podgrzewacze, insta‑
lacje do oczyszczania ścieków, zbiorniki do oczyszczania ścieków,
urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków, instalacja klima‑
tyzacyjna do pojazdów, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 37 wy‑
posażanie statków morskich, instalacja elementów wewnętrznych
statków, naprawa i konserwacja statków, przebudowa, renowacja
i naprawa jachtów i łodzi, usługi stoczniowe, budownictwo okręto‑
we.
(111) 311469
(220) 2018 02 02
(210) 481888
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) SID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SID
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, komputery,
komputery przenośne [podręczne], napędy dysków do komputera,
sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki komputerowe, dyski
kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyskietki, interfejsy audio, interfejsy komputerowe,
karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do
urządzeń do gier wideo, klawiatury komputerowe, modemy, moni‑
tory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], mi‑
kroprocesory, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pa‑
mięci zewnętrzne USB, procesory centralne, programy komputerowe
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[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, skanery [urządzenia do
przetwarzania danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do
komputerów, tablety, urządzenia do przetwarzania danych, oprogra‑
mowanie gier, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne‑
sem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki‑
warek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na‑
bywców i sprzedawców towarów i usług, indeksowanie stron inter‑
netowych w celach handlowych lub reklamowych, 37 instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 fora [pokoje roz‑
mów] dla serwisów społecznościowych, łączność poprzez terminale
komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global‑
ną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów,
przesyłanie on‑line kartek z życzeniami, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udo‑
stępnianie forów internetowych online, usługi telekonferencyjne,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicz‑
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie
faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypo‑
życzanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute‑
rowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowe‑
go, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, digi‑
talizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpie‑
czeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostar‑
czanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputero‑
wego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na for‑
mę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kompute‑
rowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kom‑
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, odzyskiwanie danych kompute‑
rowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, progra‑
mowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputero‑
wego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów infor‑
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsul‑
tacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowa‑
nie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjono‑
wanie własności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych
online.
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(111) 311470
(220) 2018 02 02
(210) 481907
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) KURZAWA NATALIA AKADEMIA BLIŻEJ, Gogolin, PL.
(540) Coaching konfliktu Budowanie porozumienia
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 02.01.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13, 26.03.23,
26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, prowa‑
dzenie warsztatów, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi edu‑
kacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospo‑
darczą, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe)
i coaching, coaching w zakresie życia osobistego i zawodowego,
coaching dla osób prywatnych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, szkolenia dla firm, szkolenia menedże‑
rów, liderów, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych
z zarządzaniem czasem, organizacja szkoleń, szkolenia coachingo‑
we, szkolenia z komunikacji, szkolenia z przywództwa, szkolenia z za‑
kresu zarządzania konfliktem, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy
i metodologii) w zakresie nauczania, kształcenia, doradztwa zawo‑
dowego, edukacji i coachingu, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy
i metodologii) wspomagających diagnozowanie jednostki, zespołu
i organizacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 311471
(220) 2018 02 02
(210) 481921
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) RAPICKI ANDRZEJ WŁADYSŁAW, Gdańsk, PL.
(540) EBOX
(510), (511) 6 kasetki metalowe na pieniądze, 16 tacki na pieniądze,
tace do sortowania i liczenia pieniędzy .
(111) 311472
(220) 2018 02 03
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) STUDENT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) ST STUDENT TRAVEL
(540)

(210) 481924

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 39 usługi organizowania wycieczek, oprowadzanie wy‑
cieczek, organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie
wycieczek zagranicznych, organizowanie wycieczek [krótkich po‑
dróży], usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, usługi w zakresie pi‑
lotów wycieczek, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych,
zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
organizowanie wczasów, organizowanie transportu wakacyjnego,
planowanie i organizowanie podróży, organizowanie i rezerwowa‑
nie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, agencje rezerwacji
podróży, agencje usługowe do planowania podróży, usługi agencji
podróży i rezerwacji, usługi agencyjne w zakresie organizowania
podróży, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transpor‑
tu dla podróżnych, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, 43 organizowanie zakwatero‑
wania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, organizowanie zakwaterowania wakacyjne‑
go, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur tu‑
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rystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, świadczenie usług
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla po‑
dróżnych.

(111) 311473
(220) 2018 02 03
(210) 481925
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) GRUPA HANDLOWA STAROPOLSKIE WĘDLINY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) Staropolscy
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały, jasnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso i wędliny, szynka, kiełbasy, frankfurterki, mor‑
tadela, salceson, wędzonki, mięso wędzone, kiełbasy wędzone, bur‑
gery mięsne, golonka, bekon, schab wieprzowy, mięso wieprzowe
i wołowe, wieprzowina, wołowina, cielęcina, dziczyzna, mięso świe‑
że, mięso mrożone, mięso mielone (mięso siekane), mięso konser‑
wowane, drób, drób w postaci mięsa, świeży drób, drób nieżywy,
głęboko mrożony drób, flaki, kaszanka, gulasze, konserwy mięsne,
pieczenie mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, tłuszcze jadal‑
ne, słonina, smalec, podroby, podroby drobiowe, wątroba i wątróbki
drobiowe, pasty mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki, krokiety, potra‑
wy mięsne gotowane, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa,
gotowe posiłki z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się cał‑
kowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z drobiu.
(111) 311474
(220) 2018 02 03
(210) 481926
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) DOPPLEX MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DOPPLEX MEDICAL
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.15, 24.13.01, 24.13.24
(510), (511) 5 preparaty i wyroby farmaceutyczne i medyczne, lekar‑
stwa, żele, maści, kremy i balsamy lecznicze, preparaty farmaceutycz‑
ne stosowane w kosmetyce, 10 urządzenia i instrumenty medyczne,
medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, lampy do celów
medycznych, sprzęt medyczny jednorazowego użytku.
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(732) PLOMBINO SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGII
DZIECIĘCEJ IWONA BOLC EWA KRASUSKA‑SŁAWIŃSKA SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa, PL.
(540) Plombino
(540)

Kolor znaku: zielony, fioletowy, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.
(111) 311477
(220) 2018 02 05
(210) 481939
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa, PL.
(540) Energa Basket Liga
(540)

Kolor znaku: bordowy, zielony, biały
(531) 21.03.01, 27.05.01, 26.11.13, 24.15.13, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne,rozrywkowe
i sportowe.
(111) 311478
(220) 2018 02 05
(210) 481942
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa, PL.
(540) Energa Basket Liga Kobiet
(540)

(111) 311475
(220) 2018 02 03
(210) 481927
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) DOPPLEX MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALADERM
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 5 preparaty i wyroby farmaceutyczne i medyczne, le‑
karstwa, żele, maści, kremy i balsamy lecznicze, preparaty farmaceu‑
tyczne stosowane w kosmetyce.
(111) 311476
(151) 2018 06 29

(220) 2018 02 04
(441) 2018 03 12

(210) 481929

Kolor znaku: bordowy, zielony, biały
(531) 21.03.01, 24.15.13, 26.11.13, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
(111) 311479
(220) 2018 02 05
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.

(210) 481957
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(540) CREATIVE CRAFT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
42 usługi projektowania, wzornictwo przemysłowe.
(111) 311480
(220) 2018 02 05
(210) 481961
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) SZCZERBOWICZ SEBASTIAN P.P.H.U. LUCKYMOTION,
Gdańsk, PL.
(540) luckymotion
(540)

(111) 311481
(220) 2018 02 05
(210) 481968
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) EXPRESTIL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów,
inhalatorów i rozpylaczy aerozoli do celów medycznych.
(111) 311482
(220) 2018 02 05
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) IGLOOCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) IGLOOCAR
(540)

(540) ENTISEPT
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów,
inhalatorów i rozpylaczy aerozoli do celów medycznych.
(111) 311485
(220) 2018 02 05
(210) 481973
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) SIELAWA ANNA SIELAWKA, Pasłęk, PL.
(540) POGOTOWIE PROCENTOWE
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów z napojami alkoholowymi,
bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi w tym wyroby ty‑
toniowe i wyroby cukiernicze, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku‑
pować w sieci komputerowej, organizowanie i prowadzenie wystaw
i pokazów handlowych.
(111) 311486
(220) 2018 02 05
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) SIECZKO MICHAŁ SYSKO, Łódź, PL.
(540) DRUŻYNA KANGURA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 odzież (koszulki t‑shirt, bluzy, spodnie).

(210) 481962

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochody przeznaczone do przewozu towarów, sa‑
mochody specjalistyczne‑chłodnie, samochody‑nadwozia‑chłodnie,
samochody‑nadwozia‑furgony.
(111) 311483
(220) 2018 02 05
(210) 481965
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POLIFARB KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz, PL.
(540) BETOBOND
(510), (511) 2 farby, barwniki, lakiery.
(111) 311484
(220) 2018 02 05
(210) 481970
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
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(210) 481982

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 03.05.15, 21.03.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, komputery,
oprogramowanie, mobilne aplikacje, utrwalone na nośnikach infor‑
macje i dane, nośniki do danych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak‑
tyczne i symulatory, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 ar‑
tykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, przyrządy stosowa‑
ne do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomiesz‑
czeniach, gry sportowe, urządzenia do gier, kije [artykuły sportowe],
koła sportowe, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze [części
strojów sportowych], obręcze gimnastyczne, pałki gimnastyczne, piłki
do ćwiczeń, piłki sportowe, skrzynie gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń,
trampoliny, zabawki, artykuły do zabawy dla dzieci, zestawy do zaba‑
wy, baseny do zabawy, gry, gry towarzyskie, gry planszowe, karty do
gry, klocki do zabawy, konstrukcje do zabawy dla dzieci, łamigłówki,
maskotki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, tunele do zabawy,
29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kom‑
poty, pasty owocowe i warzywne, 30 kanapki, przekąski na bazie zbóż,
batony zbożowe i energetyczne, wyroby cukiernicze, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, chleb, 39 transport, zwie‑
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor‑
towe, centra rozrywki, organizowanie przedstawień, produkcja przed‑
stawień, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupo‑
wych zajęć rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie rozrywki,
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usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe obejmujące postacie
fikcyjne, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozrywko‑
we w postaci wydarzeń sportowych, zapewnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizowanie
obozów sportowych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, pro‑
dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja rozryw‑
ki audio, usługi pokazów filmowych, wypożyczanie nagrań dźwięko‑
wych i wideo, publikowanie książek.

(111) 311487
(220) 2018 02 05
(210) 481986
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) SIECZKO MICHAŁ SYSKO, Łódź, PL.
(540) DRUŻYNA KANGURA
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, komputery,
oprogramowanie, mobilne aplikacje, utrwalone na nośnikach infor‑
macje i dane, nośniki do danych, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak‑
tyczne i symulatory, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 ar‑
tykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, przyrządy stosowa‑
ne do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomiesz‑
czeniach, gry sportowe, urządzenia do gier, kije [artykuły sportowe],
koła sportowe, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze [części
strojów sportowych], obręcze gimnastyczne, pałki gimnastyczne, piłki
do ćwiczeń, piłki sportowe, skrzynie gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń,
trampoliny, zabawki, artykuły do zabawy dla dzieci, zestawy do zaba‑
wy, baseny do zabawy, gry, gry towarzyskie, gry planszowe, karty do
gry, klocki do zabawy, konstrukcje do zabawy dla dzieci, łamigłówki,
maskotki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, tunele do zabawy,
29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy, kom‑
poty, pasty owocowe i warzywne, 30 kanapki, przekąski na bazie zbóż,
batony zbożowe i energetyczne, wyroby cukiernicze, czekolada, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, chleb, 39 transport, zwie‑
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i spor‑
towe, centra rozrywki, organizowanie przedstawień, produkcja przed‑
stawień, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupo‑
wych zajęć rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie rozrywki,
usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe obejmujące postacie
fikcyjne, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozrywko‑
we w postaci wydarzeń sportowych, zapewnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizowanie
obozów sportowych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, opracowywanie formatów dla
programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, pro‑
dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja rozryw‑
ki audio, usługi pokazów filmowych, wypożyczanie nagrań dźwięko‑
wych i wideo, publikowanie książek.

Nr 10/2018

(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 311489
(220) 2018 02 05
(210) 481993
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) LINK CHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) DWUAXAN
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody i osadów, sto‑
sowane w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych,
40 usługi oczyszczania wody i osadów w instalacjach domowych,
komunalnych lub przemysłowych.
(111) 311490
(220) 2018 02 05
(210) 481994
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa, PL.
(540) Energa Basket Liga Kobiet
(540)

Kolor znaku: bordowy, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 01.15.23
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 311491
(220) 2018 02 05
(210) 481999
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ,
Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ
(540)

(531) 01.15.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi instytutów edukacyjnych.
(111) 311492
(220) 2018 02 07
(210) 482123
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) FUNNY EGG
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny, bombonier‑
ki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady, pianki w czekoladzie,
kremy czekoladowe do smarowania, batony w czekoladzie, batony z na‑
dzieniem w czekoladzie, słodycze czekoladowe, ciastka, herbatniki, wy‑
roby cukiernicze, galaretki owocowe w czekoladzie jako słodycze.
(111) 311493
(220) 2018 02 08
(210) 482167
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) KLIMKOWSKI WOJCIECH, PIKUS TOMASZ BALDUNO
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) Balduno Manufaktura
(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze, lody.

(111) 311488
(220) 2018 02 05
(210) 481992
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa, PL.
(540) Energa Basket Liga
(540)

(111) 311494
(220) 2018 02 08
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) FREE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FREE
(540)

Kolor znaku: bordowy, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 01.15.23

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17, 29.01.06

(210) 482169

Nr 10/2018
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(510), (511) 35 sprzedaż klimatyzatorów, systemów klimatyzacji,
pomp ciepła, osuszaczy powietrza, oczyszczaczy powietrza.

(111) 311495
(220) 2018 02 08
(210) 482178
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) JURCZYSZYN ALINA, Straszyn, PL.
(540) Laboratorium Pieśni
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, imprezy kulturalne, wystawianie
spektakli na żywo, prowadzenie aktywności kulturalnych, organizo‑
wanie imprez kulturalnych i artystycznych, kształcenie praktyczne,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie seminariów, organi‑
zowanie i prowadzenie sympozjów, przedstawienia teatralne [pro‑
dukcja], usługi artystów estradowych, produkcja muzyczna, usługi
orkiestry, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi prezente‑
rów muzyki, nauczanie indywidualne, organizowanie widowisk [im‑
presariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, produkcja widowisk, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe progra‑
my rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe,
wystawianie spektakli rewiowych.
(111) 311496
(220) 2018 02 08
(210) 482180
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) 12rund
(510), (511) 9 drukarki, plotery.
(111) 311497
(220) 2018 02 12
(210) 482300
(151) 2018 06 29
(441) 2018 03 12
(732) ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PUZZLE
(510), (511) 43 pizzerie.
(111) 311498
(220) 2011 02 25
(210) 381916
(151) 2018 05 29
(441) 2011 06 06
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) paprika
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urzą‑
dzenia do gaszenia ognia, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglar‑
skie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia,
do celów dydaktycznych, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu,
sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji pisemnych
informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu
lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz za‑
rządzaniu zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, ba‑
dania rynku, telefonicznego udzielania informacji handlowej o pro‑
duktach i usługach, organizacji wystaw lub targów handlowych,
pośrednictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon
i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, lokalizacji obiektów, agencje informacji handlowej, obsłu‑
ga klientów polegająca na przekazywaniu informacji o usługach re‑
klamowych przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis
informacji typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych, usługi telekomunikacyjne on line polegające na umożliwie‑
niu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów po‑
średnictwa, umów kupna‑sprzedaży, wykonywania umów, usługa
polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie re‑
klamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa‑
rów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, inter‑
netowych i elektronicznych: aparaty i przyrządy łącznościowe i tele‑
komunikacyjne, aparaty telewizyjne, hologramy,programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne
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czyste i z zapisem, urządzenia telekomunikacyjne (w tym modemy)
umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, moduły
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne
z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewody drutowe
elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przywoławcze,
radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy
radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słuchawki telefo‑
niczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery
do telefonów, urządzenia do ładowania akumulatorów telefonicz‑
nych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane
w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicz‑
nych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywa‑
nia i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicznych oraz wypo‑
sażenia i akcesoriów elektronicznych, anteny, mikroprocesory,
elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne
aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in‑vivo),
aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące
(inne niż do testowania in‑vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów
dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, fil‑
my wideo, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami
do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymie‑
nionych towarów, antystresery, baloniki, banery, bloczki karteczek
samoprzylepnych, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, dłu‑
gopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektro‑
niczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui
skórzane na wizytówki, flagi, galanteria papierowa, joja, kalkulatory,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki,
krzesełka, kubki, latawce, linijki, maskotki, materiały biurowe i szkol‑
ne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, obrusy, ołówki, opakowania
na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, pa‑
piery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
piórniki, plecaki, płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, pod‑
kładki pod mysz, pompony, portfele, potykacze, radioodbiorniki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, świe‑
ce, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, wizytow‑
niki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, apaszki
jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, czapki, daszki, galanteria
odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, kapelusze, koszulki
polo, krawaty, kurtki, rękawiczki, stroje dla personelu, szale, szaliki, t
– shirty pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary: z katalogu różnych artykułów, za
pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 36 usługi finansowe,
doradztwo i pośrednictwo finansowe, usługi telekomunikacyjne on
‑line polegające na umożliwieniu: zawierania umów ubezpieczenio‑
wych, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania ra‑
chunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu
do konta bankowego, usługi bankowe, doradztwo w zakresie usług
bankowych, pośrednictwo bankowe, bankowość internetowa, ban‑
kowość mobilna, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo i pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, leasing, pośrednictwo w zakresie leasingu,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług finansowych, usług
ubezpieczeniowych, usług internetowych w zakresie finansów
i ubezpieczeń, usług doradczych w sprawach finansowych i ubezpie‑
czeniowych, informacja bankowa, informacja finansowa, informacja
ubezpieczeniowa, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie:
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii ko‑
mórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi w zakresie
łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii ko‑
mórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat ob‑
sługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w za‑
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowa‑
niem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej,
usługi w zakresie transmitowania dźwięku i obrazu, rozpowszechnia‑
nie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzysta‑
niem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakre‑
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sie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń teleko‑
munikacyjnych, usługa polegająca na prezentacji ofert usług
telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług in‑
ternetowych w zakresie telekomunikacji, usługi polegające na trans‑
misji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów), obsługa
klientów w zakresie usług telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu
sieci Internet, informacja o telekomunikacji, usługach telekomunika‑
cyjnych, elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji,
gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komu‑
nikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje in‑
formacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, elektroniczny ser‑
wis informacji typu on‑line polegający na udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wia‑
domości, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych, instruktaże, kształ‑
cenie praktyczne, nauczanie na odległość w ramach usługi e‑lear‑
ning, nauczanie korespondencyjne oraz za pośrednictwem Internetu
oraz innych środków komunikacji elektronicznej, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów, usługa
polegająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie eduka‑
cji i kształcenia, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia
audycji radiowych i telewizyjnych, informacja o nauczaniu, kształce‑
niu, rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej.

(111) 311499
(220) 2012 05 22
(210) 400707
(151) 2018 05 29
(441) 2012 08 27
(732) MERCZYŃSKI MICHAŁ, Rosnówko, PL.
(540) maltafestival
(510), (511) 16 druki, drukowane materiały informacyjne, drukowa‑
ne materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, katalogi, ulot‑
ki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw sztucznych,
35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w zakresie design
‑managementu, usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne
dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dzia‑
łalności gospodarczej, badania rynku, opinii publicznej, w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie kształtowania wizerun‑
ku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu,
designerów, artystów, twórców, archiwizacja informacji i danych
elektronicznych, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu
kontaktów zawodowo‑biznesowych, usługi w zakresie promowania
towarów i usług osób trzecich. Usługi doradcze w zakresie franchisin‑
gu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlo‑
wymi, punktami usługowymi, sklepami‑detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów rekla‑
mowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania po‑
wierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promo‑
cyjnych i reklamowych, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicz‑
nych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń‑m. in.
sklepów, galerii, biur, usługi w zakresie informacji handlowej i infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi sprzedaży detalicznej, hur‑
towej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
bezpośrednią: odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich,
artykułów optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmi‑
strzowskich, artykułów informatycznie‑komputerowych, urządzeń
oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych
i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych,
wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, ga‑
dżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, produktów związanych z wystro‑
jem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem
i wyposażeniem domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła
i porcelany, produktów związanych z rekreacją, ogrodnictwem i maj‑
sterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytonio‑
wych, artykułów spożywczych i przemysłowych, 41 organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz po‑
kazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festy‑
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nów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, dzia‑
łalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, archiwizacja
fotografii, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kom‑
pozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, kursy
językowe, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publi‑
kowanie oraz nagrywanie materiałów dydaktycznych, publikowanie
scenariuszy oraz tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektro‑
niczne on‑line, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie
do pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłow‑
ni, usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja
filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie,
postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji bi‑
letów, usługi reporterskie, fotoreportaże, montaż, nagrywanie ob‑
razów cyfrowych, wynajmowanie modeli do pozowania artystom,
usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne ujęte
w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu, obej‑
mujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów
i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń,
imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej, umożliwianie
osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych,
w tym dostępu za pomocą środków elektronicznych, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, 42 usługi w następującym zakresie:
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów
‑ grafików, designerów, projektantów, usługi związane z projektowa‑
niem graficznym‑sztuka, badania oraz opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo‑rozwojowe na rzecz osób trzecich,
projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, usługi do‑
radztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, planowa‑
nie urbanistyczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi
projektantów mody, kodowanie i szyfrowanie obrazów cyfrowych,
archiwizacja materiałów dźwiękowych i prac autorskich, 43 usługi
restauracyjne, barowe, cateringowe, usługi zakwaterowania tymcza‑
sowego, wynajem sal na posiedzenia, konferencje, usługi wypoży‑
czania krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 311500
(220) 2012 07 31
(210) 403479
(151) 2017 11 27
(441) 2012 11 05
(732) PREMIUM DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) DEVIL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 04.01.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne.
(111) 311501
(220) 2014 12 31
(210) 437341
(151) 2018 06 01
(441) 2015 04 13
(732) DOMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) domenareklamy.pl
(510), (511) 16 publikacje drukowane, albumy, broszury, cenniki,
druki okolicznościowe, foldery, fotografie, katalogi: książki, mapy,
papeteria, plakaty, pocztówki, artykuły pamiątkarskie i reklamowe
papierowe, 35 usługi agencji reklamowej, doradztwo w sprawach
reklamy, usługi edytorskie, tworzenie tekstów reklamowych i spon‑
sorowanych, obróbka tekstów, projektowanie graficzne w zakresie
reklamy i identyfikacji wizualnej, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama prasowa, rekla‑
ma audiowizualna i multimedialna, reklama internetowa, reklama na
nośnikach zewnętrznych, wytwarzanie reklam na nośniki zewnętrz‑
ne, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pośrednictwo w rekla‑
mie prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi agencji public relations,
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organizowanie wystaw w celach reklamowych, usługi informacji
handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
badanie rynku, badanie opinii publicznej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, dobór personelu, 41 edukacja, organiza‑
cja szkoleń, organizowanie i prowadzenie, konferencji, seminariów
i zjazdów, tworzenie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostę‑
pem on‑line, komputerowe przygotowywanie materiałów do publi‑
kacji.

(111) 311502
(220) 2015 03 26
(210) 440703
(151) 2016 05 25
(441) 2015 07 06
(732) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin, PL.
(540) REKINKI
(510), (511) 29 kiełbasy, parówki, kaszanki, wędliny, pasztety.
(111) 311503
(220) 2015 05 12
(210) 442413
(151) 2018 07 04
(441) 2015 08 31
(732) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) OPERATORWSS OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH
(540)

Kolor znaku: błękitny, szary
(531) 24.15.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, chipy [układy scalone], druty [przewody] te‑
lefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dźwięk [urządzenia do
transmisji], interfejsy komputerowe [informatyka], kable optyczne
[światłowody], karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne włókna prze‑
wodzące promienie świetlne [światłowody], pamięci komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe [software
łado walny], programy komputerowe nagrane, programy sterują‑
ce komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne [moduły łado
walne], sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, urzą‑
dzenia do zdalnego sterowania, 16 wydawnictwa na nośnikach pa‑
pierowych, 38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, łączność telefoniczna, łączność za pomocą telefonii
komórkowej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośred‑
nictwem telekomunikacji, usługi w zakresie przesyłania informacji,
obrazu, dźwięku i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych.
(111) 311504
(220) 2015 05 15
(210) 442562
(151) 2018 05 25
(441) 2015 08 31
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) plus
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, fioletowy, turkusowy, czerwony,
limonkowy, pomarańczowy, niebieski, różowy, zielony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 24.17.05, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi płatnicze, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi maklerskie, obrót papierami wartościo‑
wymi, usługi konsultacyjno
‑doradcze w sprawach finansowych,
doradztwo ekonomiczno
‑finansowe, pośrednictwo finansowe,
leasing finansowy, doradztwo podatkowe, administrowanie nie‑
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ruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, informacja o ww.
usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
on‑line polegające na umożliwieniu dostępu on‑line do: zlecania
usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa,
umów ubezpieczeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów kredy‑
towych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych,
dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
wykonywania umów, usługi telekomunikacyjne on‑line polegające
na umożliwieniu w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii
komórkowej oraz usług dostępu do Internetu, usługi zapewniania
dostępu do 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, usługi połączenia i trasy połączeń
dla telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze
światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakresie
połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług prze‑
kazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowe‑
go, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obra‑
zu za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie stron interne‑
towych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, nadawanie programów
radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie i dystrybucja analo‑
gowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej,
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyj‑
nej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów
telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi
w zakresie radiofonii, łączności przez terminale komputerowe, ob‑
sługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów
transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w za‑
kresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, przekazywania poczty elektronicznej za po‑
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów),
usługi w zakresie transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakre‑
sie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wyko‑
rzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów, symilografów, de‑
koderów i odbiorników programów zakodowanych, aparatury do
przesyłania informacji, urządzeń służących do przekazywania gło‑
su, obrazu i danych za pomocą, telefonii analogowej, cyfrowej oraz
satelitarnej i innych urządzeń telekomunikacyjnych, elektroniczny
serwis informacji typu on‑line polegający na umożliwianiu dostępu
do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przeka‑
zywania wiadomości, usługi polegające na: transmisji pisemnych in‑
formacji (komunikatów), informacja o ww. usługach, 39 usługi w za‑
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dostarczanie energii, sprzedaż energii, dystrybucja i za‑
opatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą
wodę, dystrybucja wody, zaopatrywanie w wodę, usługi związane
z odprowadzaniem ścieków, usługi związane z wywozem śmieci,
dystrybucja leków, środków leczniczych, kosmetyków medycznych,
pośrednictwo w zakresie ww. usług, informacja o ww. usługach,
44 usługi medyczne, chirurgiczne, higieniczne, usługi opiekuńcze,
usługi pielęgniarskie, usługi położnych, doradztwo specjalistyczne
w zakresie techniki medycznej, chirurgii medycznej i ortopedii, ra‑
townictwo medyczne, domy dla rekonwalescentów, domy starców,
domy opieki, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, kliniki medyczne,
kliniki prywatne, masaż, usługi psychologów, salony piękności, sana‑
toria, szpitale, usługi banków krwi, medyczna opieka pielęgniarska,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, usługi klinik medycznych, usługi
opiekuńcze, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, ośrodki zdro‑
wia, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, informacja
o ww. usługach.
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(111) 311505
(220) 2015 07 08
(210) 444535
(151) 2018 07 06
(441) 2015 10 26
(732) POLIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) POLIMED
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnożółty, pomarańczowy, niebieski
(531) 01.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne gabinetów lekarskich, usługi ga‑
binetów lekarskich, opieka zdrowotna, usługi medyczne, pomoc
medyczna, diagnostyka obrazowa, usługi fizjoterapii, usługi rehabi‑
litacyjne, medyczna opieka pielęgniarska, porady psychologiczne,
usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.
(111) 311506
(220) 2016 03 16
(151) 2018 07 02
(441) 2016 06 20
(732) SANOFI, Paryż, FR.
(540) D Diabetix
(540)

(210) 453744

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antyperspiranty, kosmetyki do brwi, kosmetyki, prepa‑
raty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku
osobistego, mydła, mydła zapachowe, mydła toaletowe, mydła de‑
zynfekujące, mydła do celów medycznych, mydła przeciwpotowe,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, maseczki upiększające, mydełka
kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, mleczko oczyszczające do
celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do
skóry, maski kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, preparaty myjące, mydła lecz‑
nicze, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do opalania, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, szminki, puder do makija‑
żu, przybory toaletowe, kosmetyki do pielęgnacji skóry, szampony,
środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, woda toaletowa,
preparaty ściągające do celów kosmetycznych, zestawy kosmety‑
ków, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do
golenia, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, woda koloń‑
ska, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty
do kręcenia włosów, zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci,
kosmetyki do rzęs, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfu‑
meryjne, perfumy, talk do celów kosmetycznych, płyny do płukania
jamy ustnej, nie do celów medycznych, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, lakiery do włosów, farby do włosów, barwniki do
włosów, wosk do depilacji, 5 balsamy do użytku medycznego, bal‑
samiczne preparaty do celów medycznych, chusteczki nasączone
płynami farmaceutycznymi, leki dla ludzi, zioła lecznicze, preparaty
biologiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
woda termalna, maści do celów farmaceutycznych, wody mineralne
do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do
kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli do celów medycznych, leki
pomocnicze do celów medycznych, napoje stosowane w lecznic‑
twie, balsamy do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne przeciw łupieżowi, mleczko migdałowe do celów
farmaceutycznych, sole wód mineralnych, preparaty medyczne
do odchudzania, środki na odciski, preparaty na odmrożenia, maść
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, olejki do celów
leczniczych, okłady, preparaty stosowane w leczeniu oparzeń, mate‑
riały opatrunkowe medyczne, plastry do celów medycznych, środki
lecznicze przeciw poceniu się, preparaty lecznicze na porost włosów,
maści do leczenia oparzeń słonecznych.
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(111) 311507
(220) 2016 03 30
(210) 454274
(151) 2018 06 15
(441) 2016 07 04
(732) FUNDACJA KULTURY I SZTUKI STOMATOLOGICZNEJ, Nowa
Wieś, PL.
(540) Fundacja KISS
(510), (511) 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne, inwe‑
stowanie funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych,
organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich],
usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, sponsorowanie finansowe, pozyskiwa‑
nie kapitału finansowego, pozyskiwanie funduszy na projekty w za‑
kresie ochrony zdrowia i leczenia stomatologicznego, finansowanie
edukacji dzieci oraz dorosłych o ochronie zdrowia i leczenia stoma‑
tologicznego, tworzenie funduszy finansowania szkoleń o ochronie
zdrowia i leczeniu stomatologicznym, 44 wypożyczanie sprzętu me‑
dycznego, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania,
przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, badania, porady
lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania, re‑
habilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi
w zakresie medycyny, badanie i opiniowanie dokumentacji medycz‑
nej na potrzeby firm ubezpieczeniowych, usługi prowadzenia prac
badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, prowa‑
dzenie szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej,
wszystkie powyższe usługi w zakresie stomatologii.
(111) 311508
(220) 2016 06 01
(210) 457229
(151) 2016 12 02
(441) 2016 07 04
(732) ESTATE FELLOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BiuraNa Krotko.pl
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 17.01.05, 17.01.09
(510), (511) 36 analizy finansowe, administrowanie nieruchomo‑
ściami, zarządzanie nieruchomościami, wycena i oszacowanie war‑
tości majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wyceny
nieruchomości w celach fiskalnych, inwestycje kapitałowe, wynajem
mieszkań, wynajem obiektów mieszkalnych, użytkowych i przemy‑
słowych, wynajem pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo
‑przemysłowych, sporządzanie umów finansowych, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, organizacja najmu i dzierżawy nieru‑
chomości, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakre‑
sie, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w usługach finansowych,
usługi kredytowania nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, wy‑
najem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ocena i wyce‑
na nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, analiza
inwestycyjna, 37 usługi wykończenia powierzchni mieszkalnej i biu‑
rowej, usługi generalnych wykonawców budowlanych, zarządzanie
projektem budowy, 42 projektowanie wnętrz komercyjnych, plano‑
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie rozmieszczenia biur.
(111) 311509
(220) 2016 08 23
(210) 460617
(151) 2018 03 14
(441) 2017 01 16
(732) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Kraków, PL.
(540) KWADRON
(540)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, farby do tatuażu, rozcieńczalni‑
ki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki kosmetyczne,
kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania,
produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pie‑
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lęgnacji skóry, środki i aplikacje do usuwania tatuaży, woda koloń‑
ska, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do
pielęgnacji ciała, 8 urządzenia do tatuowania, sprzęt i przyrządy do
tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane ręcznie,
sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej
wymienionych towarów, ręcznie sterowane maszyny elektryczne
i części maszyn, wszystkie wymienione towary przeznaczone do
aplikowania farb, 10 aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgicz‑
ne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, igły do akupunktury,
igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły
do strzykawek, igły do zszywania, igły wenflonowe i akcesoria, iry‑
gatory do wstrzykiwania, narzędzia elektryczne do akupunktury,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do
zszywania, 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, fotokopiowanie, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki,
prospekty, broszury, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub hurtowni takich artyku‑
łów jak: barwników spożywczych, farb do tatuażu, rozcieńczalników
do farb, barwników kosmetycznych, kremów kosmetycznych, ko‑
smetyków, kosmetyków upiększających, preparatów do demakijażu,
preparatów do depilacji, preparatów do odbarwiania, produktów
perfumeryjnych, perfum, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji
skóry, środków do usuwania tatuaży, wody kolońskiej, wosku do de‑
pilacji, zestawów kosmetyków, żeli i innych środków do pielęgnacji
ciała, urządzeń do tatuowania, sprzętu i przyrządów do tatuowania,
narzędzi ręcznych oraz urządzeń odsługiwanych ręcznie, sprzętu
i przyrządów obsługiwanych ręcznie, igieł do tatuowania, części i ak‑
cesorii do wyżej wymienionych artykułów, ręcznie sterowanych ma‑
szyn elektrycznych i części maszyn do aplikowania farb, aparatury,
instrumentów i narzędzi chirurgicznych, medycznych, dentystycz‑
nych i weterynaryjnych, igieł do akupunktury, igieł do celów medycz‑
nych, igieł do stosowania podskórnego, igieł do strzykawek, igieł do
zszywania, igieł wenflonowych i akcesoriów, irygatorów do wstrzy‑
kiwania, narzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: kończyn,
oczu i zębów, artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania,
usługi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów i za
pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak: barwników
spożywczych, farb do tatuażu, rozcieńczalników do farb, barwników
kosmetycznych, kremów kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków
upiększających, preparatów do demakijażu, preparatów do depila‑
cji, preparatów do odbarwiania, produktów perfumeryjnych, per‑
fum, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do
usuwania tatuaży, wody kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów
kosmetyków, żeli i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń do
tatuowania, sprzętu i przyrządów do tatuowania, narzędzi ręcznych
oraz urządzeń odsługiwanych ręcznie, sprzętu i przyrządów obsłu‑
giwanych ręcznie, igieł do tatuowania, części i akcesorii do wyżej
wymienionych artykułów, ręcznie sterowanych maszyn elektrycz‑
nych i części maszyn do aplikowania farb, aparatury, instrumentów
i narzędzi chirurgicznych, medycznych, dentystycznych i weteryna‑
ryjnych, igieł do akupunktury, igieł do celów medycznych, igieł do
stosowania podskórnego, igieł do strzykawek, igieł do zszywania,
igieł wenflonowych i akcesoriów, irygatorów do wstrzykiwania, na‑
rzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: kończyn, oczu i zębów,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania, 44 usługi ta‑
tuowania, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, usługi manicure,
usługi masażu, usługi salonów piękności, salony fryzjerskie, salony
i studia tatuażu, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania
z solariów, usługi wizażu.

(111) 311510
(220) 2016 11 25
(210) 464398
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 12
(732) TRUFFLE INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB.
(540) TRUFFLE
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, toreb‑
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie eduka‑
cyjne, książki, papier i karton.
(111) 311511
(220) 2017 02 06
(151) 2017 09 05
(441) 2017 05 15
(732) DYCHTOŃ TOMASZ, Tarnów, PL.

(210) 467181
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(540) MONTRADO
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, aktówki, torby, etui na karty kredytowe (port‑
fele), 25 paski.
(111) 311512
(220) 2017 03 30
(210) 469773
(151) 2018 07 06
(441) 2017 07 31
(732) UHLE ADAM, Puławy, PL.; MATCZAK WOJCIECH ADAM,
Trzcianki, PL.
(540) Pulnet
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, szary
(531) 09.01.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej,
usługi informacyjne i doradcze w zakresie komunikacji, usługi umoż‑
liwiania dostępu Internetu, usługi przesyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach te‑
lekomunikacyjnych, usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu w tym wypowiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik
na tapetę w telefonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków
telefonicznych, ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści mul‑
timedialnych, przez portale telekomunikacyjne i portale internetowe,
usługi przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu w tym wy‑
powiedzi głosowych, zdjęć, muzyki, filmów, grafik na tapetę w tele‑
fonie komórkowym, wygaszaczy ekranu, dzwonków telefonicznych,
ikon graficznych, treści audio, muzycznych, treści multimedialnych,
za pośrednictwem sieci telekomunikacji komórkowej, przesyłanie in‑
formacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sie‑
ci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za
pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywa‑
nia głosu, obrazu danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu tele‑
fonicznego, połączenie ze światową siecią komputerową za pośred‑
nictwem telekomunikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych
on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie
dzwonków telefonicznych, grafiki na tapety, ikon graficznych, wy‑
gaszaczy ekranu, informacji, treści audio i muzycznych, wideo oraz
innych treści multimedialnych oraz możliwości wysyłania wiadomo‑
ści tekstowych, dostępnych i/lub rozgrywanych za pośrednictwem
urządzeń przenośnych i telefonów, udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli‑
wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośred‑
nictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie
różnych usług, aplikacji, gier, muzyki, grafiki na tapetę, wygaszaczy
ekranu, dzwonków telefonicznych, ikon graficznych i innych infor‑
macji oraz treści multimedialnych, 41 organizowanie rozrywki inter‑
netowej, informacje o imprezach internetowych, usługi nauczania
i rozrywki prowadzone za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
oraz sieci teleinformatycznych Internet, publikacja elektroniczna on
‑line książek i periodyków, organizacja gier rozrywkowych, w tym gier
on‑line, 42 projektowanie, ulepszanie, instalacja, utrzymanie opro‑
gramowania komputerowego.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 311513
(151) 2018 07 05

(220) 2017 05 29
(441) 2017 12 27

(210) 472250
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(732) MIASTO CHORZÓW‑MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
Chorzów, PL.
(540) Segreguś
(540)

Kolor znaku: fioletowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja i kształcenie praktyczne z zakresu ekologii,
publikowanie tekstów z zakresu ekologii, organizowanie konkursów
z zakresu ekologii, organizowanie konferencji naukowych i semina‑
riów z zakresu ekologii.
(111) 311514
(220) 2017 05 29
(210) 472251
(151) 2018 07 05
(441) 2017 12 27
(732) MIASTO CHORZÓW‑MIASTO NA PRAWACH POWIATU,
Chorzów, PL.
(540)
(540)

dycznych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika przetworzo‑
ne, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone
lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, ta‑
pioka, 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), przy‑
prawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające
błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bez‑
glutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, ziarna słonecznika nieprzetworzone, 32 wody mine‑
ralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe,
soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda
kokosowa, soki warzywne, piwo.

(111) 311517
(220) 2017 07 11
(210) 473987
(151) 2018 02 01
(441) 2017 09 18
(732) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB.
(540) NALTEX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, kompozycje
farmaceutyczne zawierające chlorowodorek naltreksonu.
(111) 311518
(220) 2017 07 28
(151) 2018 01 10
(441) 2017 09 04
(732) GABRYELÓW ADAM, Gostyń, PL.
(540) wSedno.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnoniebieski, czerwony, biały,
brązowy, żółty, niebieski
(531) 29.01.15, 02.05.02, 13.01.17
(510), (511) 41 edukacja i kształcenie praktyczne z zakresu ekologii,
publikowanie tekstów z zakresu ekologii, organizowanie konkursów
z zakresu ekologii, organizowanie konferencji naukowych i semina‑
riów z zakresu ekologii.
(111) 311515
(220) 2017 06 26
(210) 473384
(151) 2017 11 08
(441) 2017 07 24
(732) SZYNKIEWICZ MARCIN HQ OPTIK, Czersk, PL.
(540) T TAN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprawki do okularów.
(111) 311516
(220) 2017 06 30
(210) 473574
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) LOOK FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) look pharm
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, żółty,
biały
(531) 26.05.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, pre‑
biotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet medycznych,
mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement
diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, diete‑
tyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów nieme‑
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(210) 474725

Kolor znaku: czerwony, czarny, czerwony
(531) 24.17.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, al‑
bumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy, karty mu‑
zyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi
nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, kalendarze, 38 zapewnianie
dostępu do treści stron internetowych i portali, usługi agencji infor‑
macyjnych i agencji prasowych, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie baz on‑line via portal, udostępnianie
komputerowych baz danych, 41 publikacje elektroniczne on‑line
książek ï periodyków, usługi wydawnicze i reporterskie, publikowa‑
nie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(111) 311519
(220) 2017 08 24
(210) 475710
(151) 2018 06 14
(441) 2017 12 18
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin TYMIANEK
I PODBIAŁ
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, fioletowy, zielony, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 05.05.19, 05.05.22, 02.01.01,
26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
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do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(111) 311520
(220) 2017 08 24
(210) 475714
(151) 2018 06 14
(441) 2017 12 18
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin GARDŁO
(540)
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bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.

(111) 311522
(220) 2017 08 24
(210) 475721
(151) 2018 06 14
(441) 2017 12 18
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin MIÓD I CYTRYNA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, pomarańczowy, brązowy,
ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 02.01.01, 05.03.16, 19.13.01, 29.01.15, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 311521
(220) 2017 08 24
(210) 475719
(151) 2018 06 14
(441) 2017 12 18
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin KASZEL I GARDŁO
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony, biały, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.01, 05.03.20, 19.13.01, 26.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 19.13.01, 26.01.14, 05.07.12,
03.13.05, 05.03.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe
i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zioło‑
we, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma‑
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne prze‑
znaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, na‑
pary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby
medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 311523
(220) 2017 09 07
(210) 476229
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 29
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ZAGADKI Z DZIURKĄ
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, materia‑
ły drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty, nadruki, albumy,
albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty,
notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa,
książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety,
mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy książeczki edukacyjne, ma‑
teriały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury pudełka kartonowe,
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naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki
papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do
celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci,
gry‑łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, kar‑
ty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki eduka‑
cyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu
dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki
mydlane do zabawy, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do skła‑
dania, figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi
‑zabawki, 35 sprzedaż artykułów papierniczych, artykułów piśmien‑
niczych, materiałów drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek,
reprintów, nadruków, albumów, albumów na zdjęcia, zdjęć, zakładek
do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, papierów
opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, infor‑
matorów, podręczników, poradników, druków, gazet, map, w tym
map edukacyjnych, komiksów, książeczek edukacyjnych, materiałów
edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych, na‑
klejek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury, papierowych miarek do
wzrostu dzieci, chusteczek i ręczników papierowych, sprzedaż puzzli,
puzzli 3D, gier, w tym gier dla dzieci, gier‑łamigłówek, gier planszo‑
wych, gier elektronicznych, gier logicznych, kart do gry, układanek,
układanek edukacyjnych, modeli edukacyjnych do składania, zaba‑
wek, zabawek edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek
w postaci miarek wzrostu dla dzieci, figurek, figurek edukacyjnych,
maskotek, maskotek edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym
piłek do gry, deskorolek, hulajnóg, sprzedaż balonów do zabawy, la‑
tawców do zabawy, baniek mydlanych do zabawy, sprzedaż modeli
trójwymiarowych z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyj‑
nych, zabawek w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurek
do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg‑zabawek,
sprzedaż artykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia,
toreb i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie
produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.

(111) 311524
(220) 2017 09 12
(210) 476382
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 12
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IoT
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 9 karty telefoniczne do telefonów komórkowych, kar‑
ty SIM, programy komputerowe, jako software ładowalny, progra‑
my komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komór‑
kowej, 35 usługi z zakresu promocji, reklamy i marketingu, również
drogą on‑line rozwiązań typu „urządzenie do urządzenia” (M2M)
oraz „Internet rzeczy”, usługi w zakresie sprzedaży następujących
towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony ko‑
mórkowe, karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, oświetlenie, lampy,
ławki zasilane energią słoneczną lub elektryczną, programy kompu‑
terowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania
działające w systemie telefonii komórkowej, usługi w zakresie przy‑
gotowywania opracowań statystycznych, usługi w zakresie rejestra‑
cji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania przekazów
pisemnych i danych, usługi określania odbiorców, do których dotar‑
ły przekazy reklamowe, usługi w zakresie kompilacji i wykorzysta‑
nia danych matematycznych lub statystycznych, usługi w zakresie
badania i analizy rynku, usługi w zakresie tworzenia baz danych,
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usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem mul‑
timedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe,
usługi w zakresie transakcji płatniczych, obsługi kart kredytowych
i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim do‑
konywania płatności rachunków drogą transferu elektronicznego
lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych środków finanso‑
wych, usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie
grantów i stypendiów finansowych na cele promocji gospodarczej
i naukowej osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub fir‑
mom, usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, infor‑
mowania finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych
oraz funduszy na cele społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sporto‑
we, ekologiczne oraz promocji przedsięwzięć biznesowych, usługi
w zakresie udzielania informacji o grantach, 38 usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii
mobilnej, usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usłu‑
gi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tek‑
stowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udziela‑
nia informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności po‑
przez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez
sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicz‑
nej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi
w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń
z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz do sieci
komputerowych osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania
miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych
skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostęp‑
niania książek telefonicznych on‑line, usługi w zakresie kolekcjono‑
wania i udostępniania informacji i wiadomości prasowych, usługi
w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie da‑
nych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi operatorskie
w zakresie sieci telekomunikacyjnych lub telewizji kablowej, usługi
w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w za‑
kresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi
w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w za‑
kresie telefonicznej obsługi klienta, usługi w zakresie udostępniania
infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi
w zakresie prowadzenia kafejek internetowych, usługi rozrywkowe
i edukacyjne, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania
konkursów, wystaw i konferencji oraz szkoleń związanych z teleko‑
munikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie publikacji
periodyków i druków, także w formie elektronicznej, usługi w za‑
kresie organizowania imprez rozrywkowych, kulturalnych i sporto‑
wych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie
organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników
audiowizualnych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
projektów edukacyjnych i społecznych, organizowanie imprez kul‑
turalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, gospodarczych oraz kur‑
sów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o pro‑
blematyce społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej, usłu‑
gi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie online, usługi
w zakresie udostępniania on‑line publikacji, usługi w zakresie udzie‑
lania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych,
42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Internetu rze‑
czy i rozwiązań M2M, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, aktualizacja, instalacje, powielanie, pro‑
jektowanie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogra‑
mowania komputerowego, aktualizacja, opracowanie, doradztwo,
konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerze,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające
Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci.

(111) 311525
(220) 2017 09 12
(210) 476383
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 12
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TŁUMACZ MYŚLI
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książ‑
ki, książki telefoniczne, broszury, notesy, kalendarze, skoroszyty,
segregatory, zeszyty, podręczniki, prospekty, plany, rysunki, śpiew‑

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

niki, druki jako przesyłki pocztowe, karty pocztowe, fotografie, ma‑
teriały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 sprze‑
daż urządzeń i przyrządów naukowych, do nagrywania, do celów
dydaktycznych, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetycznych i optycznych nośników danych, płyt, dysków z na‑
graniami, sprzętów przetwarzających dane, komputerów oraz urzą‑
dzeń bezpośrednio z nimi współpracujących, kart magnetycznych
i chipowych, modemów, aparatów telefonicznych, papieru, tektury
i wyrobów z tych materiałów, publikacji drukowanych, gazet, czaso‑
pism, książek, książek telefonicznych, broszur, notesów, kalendarzy,
skoroszytów, segregatorów, zeszytów, podręczników, prospektów,
planów, rysunków, śpiewników, druków jako przesyłek pocztowych,
kart pocztowych, fotografii, materiałów piśmiennych, materiałów
szkoleniowych i instruktażowych, odzieży, bielizny, obuwia, nakryć
głowy, również drogą on‑line, usługi w zakresie gromadzenia na
rzecz osób trzecich powierzchni reklamowych na stronach www
i umożliwiania ich dogodnego oglądania w celu dokonania zakupów
reklamowych towarów drogą internetową, usługi w zakresie zarzą‑
dzania edukacją, kulturą, rozrywką, usługi reklamowe, promocyjne,
marketingowe i public relations świadczone również za pomocą ra‑
dia, telewizji, Internetu, usługi w zakresie informacji o działalności
gospodarczej, handlowej, aukcje publiczne, usługi w zakresie pozy‑
skiwania danych i ich systematyzacja w komputerowych bazach da‑
nych, 36 usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie
grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe
osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usłu‑
gi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania
finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz fun‑
duszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne, usługi w zakresie udzielania informacji
o grantach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie poczty
elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowych i obrazo‑
wych, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informa‑
cji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowo‑
dów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegra‑
ficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi polegające na przesyłaniu danych
w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie ich odbiorcom, usługi
w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oso‑
bom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi
telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji,
usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu teleko‑
munikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta,
41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów eduka‑
cyjnych i społecznych, organizowanie imprez kulturalnych, rozryw‑
kowych, edukacyjnych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzysta‑
niem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia
konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej, gospodarczej,
edukacyjnej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw,
także w formie online, usługi w zakresie udostępniania on‑line pu‑
blikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kur‑
sach, programach edukacyjnych.

(111) 311526
(220) 2017 09 16
(210) 476522
(151) 2018 07 03
(441) 2017 11 20
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCAM MaxiCYNK PRO+
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic‑
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
środki chemiczne ochrony roślin, dodatki chemiczne do nawozów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(111) 311527
(220) 2017 09 18
(151) 2018 07 04
(441) 2017 12 04
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BISTRO eat & joy

(210) 476601
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(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 11.01.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmien‑
ne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier
higieniczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe, ulotki,
afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe
papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płót‑
no introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania, biurowe
maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pa‑
kowania żywności, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formu‑
larze [blankiety, druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze
celulozy regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [arty‑
kuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności konsu‑
menta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospo‑
darczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, han‑
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty infor‑
macji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy to‑
warów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów
typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyna‑
jem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni re‑
klamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, 39 dostawa towarów, pakowa‑
nie towarów, przewożenie, składowanie towarów, transport, usługi
kierowców, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samocho‑
dami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi baro‑
we, usługi restauracyjne.
(111) 311528
(220) 2017 09 18
(151) 2018 07 04
(441) 2017 12 04
(732) TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) YUMMY BOX
(540)

(210) 476602

Kolor znaku: czerwony, czarny, pomarańczowy, zielony, żółty,
jasnoniebieski, niebieski
(531) 02.09.08, 23.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmien‑
ne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru lub kartonu,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, pa‑
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pier higieniczny, pudełka z papieru lub kartonu, torby papierowe,
ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki
stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introliga‑
torstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introliga‑
torstwa [sprzęt biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do
pisania, biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do
opakowywania, formularze [blankiety, druki], artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy regenerowanej do owijania,
czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowa‑
nie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, bada‑
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych,
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], in‑
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla‑
mowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów, prezentowa‑
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk‑
cja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespon‑
dencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie re‑
klam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo‑
wych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 39 dostawa
towarów, pakowanie towarów, przewożenie, składowanie towarów,
transport, usługi kierowców, usługi rozładunku towarów, usługi
transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi
[snack‑bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługo‑
we, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 311529
(220) 2001 03 27
(151) 2018 07 02
(441) 2017 12 04
(732) Mayekawa MFG. Co., Ltd, Tokio, JP.
(540) MYCOM
(540)

(210) 476704

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 sprężarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania żyw‑
ności i napojów, 11 urządzenia klimatyzacyjne.
(111) 311530
(220) 2017 09 25
(210) 476830
(151) 2018 05 24
(441) 2018 02 05
(732) ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Rockbridge
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego oraz po‑
lityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie i systematyzacja
informacji w komputerowych bazach danych, 36 tworzenie fun‑
duszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, pośrednictwo w zbywa‑
niu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich
wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem pa‑
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pierów 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 uczestnic‑
twa 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 kapi‑
tałowe, pośrednictwo maklerskie, czynności powiernicze, analizy
finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, wszelkiego ro‑
dzaju usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych i ka‑
pitałowych, wyceny finansowe, transfer kapitałowy, zarządzanie
finansami i portfelami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny o nie‑
ograniczonej wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów mię‑
dzynarodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmo‑
wanie poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny transfer
kapitałowy, zlecone czynności związane z emisją i obrotem papie‑
rami wartościowymi, subemisja inwestycyjna (underwriting), in‑
westowanie w imieniu osób trzecich, programy oszczędnościowe
i emerytalne, informacja kapitałowa i inwestycyjna, informacja ka‑
pitałowa i inwestycyjna również w sieci globalnej, 38 elektronicz‑
ny przekaz informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali
komputerowych, gromadzenie i przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej w sieci globalnej.

(111) 311531
(220) 2017 09 25
(151) 2018 06 15
(441) 2018 01 15
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 476871

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 11.03.20, 01.15.11, 26.04.02, 26.04.04
(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 nasą‑
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sa‑
nitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farma‑
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej
klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryj‑
nych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycz‑
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały den‑
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały 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, na‑
poje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecz‑
nicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 311532
(220) 2017 09 26
(151) 2018 06 15
(441) 2018 01 15
(732) Unilab, LP, Rockville, US.

(210) 476944
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(540) GRIPACTIVE Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.01.01, 26.01.01, 26.01.16, 24.15.03
(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 nasą‑
czane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sa‑
nitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farma‑
ceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej
klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryj‑
nych, środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycz‑
nych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały den‑
tystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały 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, na‑
poje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki lecz‑
nicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 311533
(220) 2017 09 28
(210) 477017
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) MODULAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, PL.
(540) MODULAR SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.11.25
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe.
(111) 311534
(220) 2017 10 04
(210) 477294
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) PROVITIM‑PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH FLORYSIAK
SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, PL.
(540) CVIT+
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 311535
(220) 2017 11 28
(210) 477308
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) GAJDA ROBERT CENTRUM MEDYCZNE GAJDA‑MED,
Pułtusk, PL.
(540) GAJDA MED
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(540)

Kolor znaku: beżowy, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.11.03
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, badania rentge‑
nowskie w celach medycznych, badania w zakresie diagnozy sta‑
nu zdrowia, domowa opieka pielęgniarska, informacja medyczna,
leczenie alergii, medyczne badania osób, ochrona zdrowia, opie‑
ka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia,
pomoc stomatologiczna, świadczenie usług medycznych, świad‑
czenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji
medycznej, usługi dentystyczne, usługi ginekologiczne, usługi
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjen‑
tów, usługi lekarskie, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej,
usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi w zakresie lecze‑
nia medycznego, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla łudzi, usługi w zakresie
szczepień, wykonywanie badań medycznych zapewnianie lecze‑
nia medycznego.
(111) 311536
(220) 2017 10 09
(210) 477419
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 12
(732) DRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) GAJA PIĘKNO Z NATURY
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, mydła
i żele, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu, preparaty do ką‑
pieli, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i antyperspiranty,
środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej.
(111) 311537
(220) 2017 11 29
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) ESKI ALI ELIS, Tuchom, PL.
(540) ELIS
(540)

(210) 477426

Kolor znaku: jasnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 29 Tahini (pasta z ziarna sezamowego), 30 prażone i mie‑
lone ziarna sezamu, chałwa.
(111) 311538
(220) 2017 10 16
(210) 477719
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) KRUSZEWSKI KRZYSZTOF BORYS, KRUSZEWSKI KRZYSZTOF
IGOR KRUSZEWSCY SELF PROTECTION SHOOTING ACADEMY
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540)
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(540)

ogłoszeń reklamowych, pośrednictwo pracy, wizerunek (kreowanie-)
[firmy, usług, towaru], 36 zbiórki (organizacja-), zbiórki funduszy na
cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, 45 agencje matrymo‑
nialne, agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości.

(531) 02.01.01, 23.01.25, 23.03.05, 26.04.01, 26.04.03
(510), (511) 41 usługi szkoleń w zakresie systemu walki bronią pal‑
ną i wręcz w terenie zurbanizowanym opartego na metodologii
uwzględniającej osiągnięcia nowoczesnej pedagogiki i psychologii.
(111) 311539
(220) 2017 10 17
(210) 477782
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) INFUSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Osielsko, PL.
(540) eopieka
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.05.07, 26.13.25, 26.11.13
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
program w wersji przeglądarkowej wykorzystywany do ewidencjono‑
wania obserwacji, zdarzeń medycznych w formie elektronicznej nie‑
zbędnych w procesie opieki nad pacjentem, system przetwarzania da‑
nych, interfejsy komunikacyjne, diagnostyczne, nagrania multimedialne,
wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, edukacyjne materiały na
zajęcia, do pobrania, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, elek‑
troniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, media
społecznościowe, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych,
41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjno‑szkoleniowe
dla personelu medycznego, organizowanie i prowadzenie: konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych
oraz sesji naukowych, wykładów, usługi w zakresie działalności wydaw‑
niczej, publikowanie, w tym wydawnictw elektronicznych, 42 instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero‑
wego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdra‑
żanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, elektro‑
niczne przechowywanie danych, przechowywanie dokumentacji me‑
dycznej w postaci elektronicznej, tworzenie kopii zapasowych danych
elektronicznych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, wyna‑
jem oprogramowania i programów komputerowych.
(111) 311540
(220) 2017 10 17
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) MINKUS DOMINIK, Gutersloh, DE.
(540) wroc.love
(540)

Nr 10/2018

(210) 477790

(531) 27.05.01, 24.17.02, 02.09.01
(510), (511) 18 parasolki, plecaki, torby na kółkach, torby plażowe,
torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, torebki
(szkielety do-), tornistry szkolne, 25 bielizna damska, bielizna osobista,
biustonosze, bluzki, czapki [nakrycia głowy], dzianina [odzież], dżerse‑
je [ubrania], halki [bielizna], halki, półhalki, kaptury [odzież], koszule,
koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki wełniane lub futrzane z kaptu‑
rem, majtki, nakrycia głowy, nakrycia głowy [odzież], odzież, okrycia
wierzchnie [odzież], piżamy, podkoszulki, skarpetki, swetry, szale, szali‑
ki, t‑shirty, trykoty [ubrania], 35 opinie (sondaże-), porównywanie cen,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie

(111) 311541
(220) 2017 10 20
(210) 478015
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.13.01
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.
(111) 311542
(220) 2017 11 17
(210) 478082
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) SZAPIŃSKI MAREK, Zielona Góra, PL.
(540) Vancooler
(510), (511) 7 chłodnice do silników, 17 przewody giętkie do chłod‑
nic pojazdów.
(111) 311543
(220) 2017 10 25
(210) 478205
(151) 2018 07 09
(441) 2017 12 27
(732) GOZDEK DAMIAN, Radomsko, PL.
(540) mmacabre
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, znaczniki treningowe,
28 worki treningowe, treningowe obciążniki na nogi, worki treningowe
montowane na podłodze, artykuły i sprzęt sportowy, ochraniacze do
uprawiania sportu, suspensoria dla sportowców, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ochraniacze [części strojów sportowych], sprzęt do trenin‑
gów sportowych, ławki do użytku sportowego, dopasowane pokrowce
na sprzęt sportowy, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [arty‑
kuły sportowe], pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], tor‑
by przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, maski osłaniające
twarz, do użytku sportowego, rękawice wykonane specjalnie do nosze‑
nia podczas uprawiania sportu, drążki do ćwiczeń, hantle, obciążniki na
nadgarstki, do ćwiczeń, poduszki amortyzujące kopnięcia karate, prze‑
nośny domowy sprzęt gimnastyczny, rękawice bokserskie, rękawice do
gier, rękawice do taekwondo, rękawice do karate, rękawice do podno‑
szenia ciężarów, skakanki, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszcze‑
niach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do tre‑
ningu sztuk walki.
(111) 311544
(220) 2017 10 26
(210) 478265
(151) 2018 05 23
(441) 2018 02 05
(732) SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ ANDREAS MGR ANDRZEJ
SZCZEPAŃSKI, Turzynek, PL.
(540) WÓDKA CIECHOCIŃSKA POLISH VODKA Czysta
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, niebieski, granatowy,
ciemnobrązowy, szary, ciemnoszary, ciemnoróżowy,
ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 06.19.15, 07.01.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

Nr 10/2018
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(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone w specyfi‑
kacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
Polska wódka/ Polish Vodka.

(111) 311545
(220) 2017 10 26
(210) 478270
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) MIELNICZUK‑STEFAŃSKA PAULINA, Turka k/Lublina, PL.
(540) Lublanka
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi reklamowe,
usługi marketingu, usługi sprzedaży nabiału i jego substytutów,
w tym także przez Internet.
(111) 311546
(220) 2017 10 26
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) FRIGO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żnin, PL.
(540) Frigo Express
(540)

(210) 478271

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, czynności
biurowe, pośrednictwo w zakresie wypożyczania i wynajmu komór
chłodniczych i mrożących, agencje odprawy celnej, usługi agen‑
cji importowo‑eksportowych, 39 usługi transportowe, pakowanie
i przechowywanie towarów, wynajem i wypożyczanie (w imieniu
i dla osób trzecich) komór chłodniczych i mrożących oraz powierzch‑
ni magazynowych, przechowywanie żywności (łatwo się psującej
i innej) w celu promowania utrzymania jej jakości oraz okresu przy‑
datności do spożycia, ładowanie i rozładowanie towarów, transport,
przechowywanie, transport i dystrybucja (dostawa) towarów, pako‑
wanie i przepakowywanie towarów, transport towarów (schłodzo‑
nych i innych), usługi pośrednictwa transportowego, usługi pośred‑
nictwa morskiego, fracht, usługi w zakresie przesyłania i przewozu
towarów, 42 usługi w zakresie nauki i technologii oraz usługi w dzie‑
dzinie badań i projektowania związane z nimi, analiza przemysłowa
oraz usługi badawcze, kontrola jakości i inspekcja, inspekcja i testo‑
wanie łatwo psujących się towarów, inspekcja i testowanie towarów
weterynaryjnych, kontrola jakości towarów weterynaryjnych.
(111) 311547
(220) 2017 10 27
(210) 478325
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 05
(732) REST CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Rest Capital Investments
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, ciemnoszary
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie organiza‑
cji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, udostęp‑
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem stro‑
ny internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingo‑
we, 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, admini‑

3945

strowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami
wspólnego inwestowania, administrowanie funduszami powierni‑
czymi, administrowanie inwestycjami funduszy, fundusze inwestycyj‑
ne wzajemne, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie
funduszy na rzecz osób trzecich, monitorowanie funduszy inwesty‑
cyjnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi doradcze w za‑
kresie funduszy wspólnego inwestowania, usługi doradcze w zakre‑
sie funduszy wzajemnych, usługi polegające na znalezieniu kapitału
wysokiego ryzyka, usługi w zakresie dostarczania kapitału wysokiego
ryzyka, usługi maklerskie związane z funduszami wspólnego inwe‑
stowania, usługi maklerskie związane z funduszami wzajemnymi,
zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie fun‑
duszami inwestycyjnymi, agencje zajmujące się obligacjami i innymi
papierami wartościowymi, handel akcjami, handel obligacjami, han‑
del udziałami, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów warto‑
ściowych, maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i in‑
nych 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 giełdo‑
wego, udzielenie informacji dotyczących rynku akcji/obligacji, udzie‑
lenie informacji o obrocie papierami wartościowymi, usługi agencyj‑
ne w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie
obligacji, usługi finansowe w zakresie akcji.

(111) 311548
(220) 2017 10 26
(210) 478349
(151) 2018 07 06
(441) 2018 02 26
(732) SARYUSZ‑SZARSKA JOLANTA BOHOZONE, Warszawa, PL.
(540) Boho Zone
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, czapki,
szale, szale‑tuby, kominy, rękawiczki, akcesoria na szyję, chusty, dzia‑
ne buty dla niemowląt, dziane skarpety, skarpety wełniane, getry,
poncza, 35 reklama towarów‑ukazanie zalet towaru celem ich za‑
kupu, prowadzenie kampanii reklamowych, usługi marketingowe,
usługi agencji public relations, promocja sprzedaży, usługi domu
towarowego i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także
świadczone online, także za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów odzieżowych, obuwni‑
czych, włókienniczych, tekstylnych, dekoratorskich, piśmiennych,
jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa przemysłowego, skó‑
rzanych, nakrycia głowy, kapeluszy, czapek, szali, szali‑tub, kominów,
rękawiczek, akcesoriów na szyję, chust, dzianych butów dla niemow‑
ląt, dzianych skarpet, skarpet wełnianych, getrów, poncz, części i ak‑
cesoria do wymienionych artykułów, zarządzanie planami lojalno‑
ściowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi
i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu, programów
lojalnościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, konferencji,
gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu rekla‑
mowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz‑
nych i optycznych nośników informacji, organizowanie prezentacji
w celach handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowa‑
niu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych
i reklamowych, dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach
reklamowych usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatyczny‑
mi, plikami, usługi banku danych, obróbka danych komputerowych,
systematyzacja informacji prowadzona w komputerowych bazach
danych, przeprowadzanie sondaży i badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, orga‑
nizowaniu i prowadzeniu ekspozycji targowych, publikowanie i wy‑
dawanie katalogów targowych, plakatów reklamowych, prospektów
reklamowych, materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja
sprzedaży.
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(111) 311549
(220) 2017 10 28
(210) 478354
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus expert aparatura medyczna
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.
(111) 311550
(220) 2017 10 28
(210) 478355
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus expert
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.
(111) 311551
(220) 2017 10 28
(210) 478356
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus clinic
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.
(111) 311552
(220) 2017 10 28
(210) 478357
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 12
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus clinic dolnośląskie centrum laryngologii
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc me‑
dyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medycz‑
ne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, salony piękności, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego.
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(111) 311553
(220) 2017 11 03
(210) 478614
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) gms
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności arty‑
stycznej, kolportaż próbek, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patro‑
natu, produkcja filmów reklamowych, reklama online za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów spo‑
łecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za
pomocą mediów społecznościowych.
(111) 311554
(220) 2017 10 30
(210) 478434
(151) 2018 07 03
(441) 2018 01 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA WĘGIEL SZMARAGDOWY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, maski kosmetyczne, maseczki z glin‑
ki do skóry, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do
celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do
celów leczniczych.
(111) 311555
(220) 2018 02 06
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk, PL.
(540)
(540)

(210) 482087

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie
wycen, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie tech‑
nologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie, stwier‑
dzanie autentyczności i kontrola jakości.
(111) 311556
(220) 2018 02 23
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk, PL.
(540) INVENTITY

(210) 482756
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(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, 36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie
finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie
wycen, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie tech‑
nologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie, stwier‑
dzanie autentyczności i kontrola jakości.

(111) 311557
(220) 2018 02 23
(210) 482758
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 26
(732) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk, PL.
(540) GROWING PAINS
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 41 tłumaczenia, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja,
rozrywka i sport, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w za‑
kresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(111) 311558
(220) 2018 04 06
(210) 484533
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 14
(732) BROWAR KOŚCIERZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna, PL.
(540) BROWAR KOŚCIERZYNA NÔBËLNIÉSZÉ KASZËBSCZÉ PIWÓ
1856
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 25.01.15, 24.11.25, 24.05.25, 03.01.14, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.21, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 35 prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych, usługi reklamowe, usługi public relations, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi polega‑
jące na promocji towarów i usług osób trzecich, usługi organizacji
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajem po‑
wierzchni reklamowej, administracja i zarządzenie centrami handlo‑
wymi i rozrywkowymi, organizacja promocji sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, pro‑
wadzenie reklamy za pomocą radia, telewizji, internetu, prasy, usłu‑
gi w zakresie dekoracji witryn sklepowych, organizowanie imprez
w celach komercyjnych w celach handlowych i reklamowych, usługi
sprzedaży piwa w tym piwa własnej produkcji, usługi prowadzenia
przedsiębiorstw (browaru) na rzecz osób trzecich, 41 usługi w zakre‑
sie rozrywki, sportu i rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, organizo‑
wanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowa‑
nie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi
publikacji tradycyjnych oraz on‑line, wydawanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne, usługi organi‑
zacji imprez okolicznościowych, usługi organizacji konferencji i szko‑
leń, usługi organizacji konferencji, szkoleń w celach handlowych
i reklamowych, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, barów, pubów,
punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na
zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal.
(111) 311559
(220) 2017 10 31
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 26
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.

(210) 478459
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(540) Zioła Małgorzaty
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na ba‑
zie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty spożywcze, cu‑
kier, wyroby cukiernicze, słodycze, desery błyskawiczne w proszku,
lody, lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do
ciast, zioła, przyprawy, budynie, kisiele, żelatyna do celów spożyw‑
czych, budynie, kisiele, sól, ocet, sosy, sosy‑przyprawy, sosy do sałat,
sosy mięsne, esencje do żywności i celów spożywczych.
(111) 311560
(220) 2017 11 09
(210) 478735
(151) 2018 05 24
(441) 2018 01 15
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) siła polskiego żubra
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty
płatnicze, karty kontroli dostępu, karty wielofunkcyjne do usług ban‑
kowych i finansowych, karty identyfikacyjne magnetyczne, karty ko‑
dowane magnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych,
czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty,
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko‑
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozosta‑
wiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety,
urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punk‑
tów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak‑
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożli‑
wiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do
transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie, usługi księgo‑
we, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biz‑
nesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar‑
czej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojal‑
nościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi po‑
zyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompute‑
rowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba‑
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usłu‑
gi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości internetowej, banko‑
wość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków
bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pie‑
niężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i między‑
narodowych stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji
wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udziela‑
nia poręczeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowy‑
mi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia
obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie,
emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwaran‑
towanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwe‑
stycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie infor‑
macji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe,
usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i pa‑

3948

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 10/2018

pierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, ob‑
rót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w za‑
kresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie
emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń
emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, in‑
formacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan‑
sów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy,
finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (le‑
asing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, ad‑
ministrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu,
faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto‑
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych
operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie
bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali,
doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(510), (511) 41 szkoły tańca, studia tańca, udzielanie lekcji tańca,
usługi w zakresie nauki tańca, usługi edukacyjne związane z tańcem,
kształcenie ruchowe dla dzieci, organizowanie warsztatów tanecz‑
nych, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie imprez
tanecznych, organizacja konkursów tanecznych, rozrywka w postaci
występów tanecznych.

(111) 311561
(220) 2017 11 09
(210) 478787
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t
(540)

(111) 311565
(220) 2017 11 13
(210) 478863
(151) 2018 06 26
(441) 2018 01 03
(732) VOLCANIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Posada, PL.
(540) POLAWIX
(510), (511) 1 środek poprawiający właściwości gleby.

Kolor znaku: biały
(531) 29.01.11, 27.05.21, 04.02.11
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(111) 311562
(220) 2017 11 09
(210) 478815
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t Warszawski Transport Publiczny
(540)

(111) 311564
(220) 2017 11 13
(210) 478848
(151) 2018 07 11
(441) 2018 01 22
(732) PŁOMYK CIERNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Dobrzyca, PL.
(540) BIO OIL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, zielony, żółtym
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 wkłady do zniczy nagrobnych.

(111) 311566
(220) 2017 12 05
(210) 478870
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 12
(732) NATORSKA DOMINIKA DNBIURO, Warszawa, PL.
(540) DNBIURO
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość.
(111) 311567
(220) 2017 11 13
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) LIANGWU HUANG, Jabłonowo, PL.
(540) ROSSE LINE
(540)

(210) 478878

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.11.13
(510), (511) 25 kurtki.

Kolor znaku: biały
(531) 04.02.11, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(111) 311563
(220) 2017 11 12
(210) 478836
(151) 2018 07 09
(441) 2018 01 15
(732) CYBULSKA DOMINIKA D WAY OF LIFE, Tychy, PL.
(540) D way of life więcej niż taniec!
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy, różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy, żółty,
jasnożółty, zielony, jasnozielony
(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.15

(111) 311568
(220) 2017 11 13
(151) 2018 06 25
(441) 2018 01 03
(732) VIREGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 478894

(531) 26.13.25, 26.01.01, 18.04.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, bada‑
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
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doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakre‑
sie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzie‑
lane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej, impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospo‑
darczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych, komputero‑
we zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów bizne‑
sowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywa‑
nie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organi‑
zacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz‑
nesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji
personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań po‑
datkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu‑
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, re‑
klamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla‑
mowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno‑
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi au‑
kcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu‑
gi marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso‑
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
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 przenosze‑
niem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działal‑
nością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowy‑
mi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, banko‑
wość on‑line, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredyto‑
wych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie
ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut, informacja
o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, in‑
westycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania gieł‑
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dowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakre‑
sie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożycza‑
nie 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, trans‑
fer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko‑
rzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków
oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące
maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapo‑
mogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, we‑
ryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł
sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomo‑
ści], wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem po‑
wierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

(111) 311569
(220) 2017 11 15
(210) 478990
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 05
(732) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) GRADI
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe, in‑
formacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, mate‑
riały reklamowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, roz‑
lepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów,
druków, próbek, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, two‑
rzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tek‑
stów sponsorowanych przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
telewizyjne, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla‑
mowych, wystawy handlowe, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, organizowanie badań rynkowych w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż
w zakresie towarów takich jak: publikacje, wydawnictwa reklamowe,
katalogi branżowe, czasopisma, broszury, foldery, ulotki, prospekty,
druki, 43 usługi rezerwacji hoteli, usługi rezerwacji pokoi, pośrednic‑
twa, jak również wynajmu mieszkań wakacyjnych i apartamentów na
pobyt czasowy, udostępnianie miejsc na campingu, zakwaterowanie
i zaprowiantowanie gości, usługi domu wypoczynkowego w zakre‑
sie zakwaterowania i gastronomii.
(111) 311570
(220) 2017 11 15
(210) 478994
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OPHTHATHERAPY
(540)

(531) 02.09.04, 02.09.25, 27.05.01
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzysta‑
niem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multime‑
dialnych i internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych, produkcja reklam, 41 usługi
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wydawnicze, filmowe, audiowizualne, organizowanie seminariów,
konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów edukacyjnych
i/lub rozrywkowych, usługi edukacyjne w zakresie okulistyki, kultury
fizycznej, w tym edukacja korespondencyjna, informacja o edukacji,
rekreacji, fotoreportaże, publikowanie tekstów innych niż reklamo‑
we, publikowanie książek, w tym publikacja elektroniczna on‑line,
publikacja w Internecie.

(111) 311571
(220) 2017 11 15
(210) 479000
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ONCOREVIEW
(540)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzysta‑
niem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multime‑
dialnych i internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, organizacja wystaw, targów
i konkursów w celach reklamowych, produkcja reklam, 41 usługi
wydawnicze, filmowe, audowizualne, organizowanie seminariów,
konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów edukacyjnych
i/lub rozrywkowych, usługi edukacyjne w zakresie onkologii, kultury
fizycznej, w tym edukacja korespondencyjna, informacja o edukacji,
rekreacji, fotoreportaże, publikowanie tekstów innych niż reklamo‑
we, publikowanie książek, w tym publikacja elektroniczna on‑line,
publikacja w Internecie.
(111) 311572
(220) 2017 12 15
(151) 2018 06 28
(441) 2018 03 12
(732) NOWAKOWSKI ADRIAN F.U.H., Trzebinia, PL.
(540) reiker CONCEPT FOR COMFORT
(540)

(210) 479053

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne, akcesoria
łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fu‑
migacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadnia‑
nia], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze,
aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych, arma‑
tura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo‑
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyj‑
na i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i za‑
bezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do go‑
towania, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie
mieszające do rur wodociągowych, bidety, bojlery gazowe, bojlery,
inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje
do tytoniu, chłodnie, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodziarki,
elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sani‑
tarne], deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków
odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urzą‑
dzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany podgrzewane elek‑
trycznie, dźwigary do ładowania pieców, elektryczne latarki, elek‑
tryczne ogrzewacze stóp, elektryczne podgrzewacze do butelek do
karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, fil‑
try do wody pitnej, fontanny, fontanny czekoladowe, elektryczne,
frytownice elektryczne, generatory acetylenowe, gofrownice elek‑
tryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewa‑
nia, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje
chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego podlewania, in‑
stalacje do chłodzenia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instala‑
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cje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów ją‑
drowych i paliwowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje
do odsalania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do poli‑
meryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, insta‑
lacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do
statków powietrznych, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kalory‑
fery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymo‑
we do kotłów grzewczych, klosze do lamp [kominki], koce, elektrycz‑
ne, nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji
świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części maszyn,
kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne niż części maszyn,
krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do ce‑
lów przemysłowych, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, kuliste klosze do
lamp, lady chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne na
choinki, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy
bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy
laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów
medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie
oświetleniowe, łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, maszyny
i urządzenia do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle kloze‑
towe [WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewa‑
nia, odmrażacze do pojazdów, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewa‑
cze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, opalarki, oprawki do lamp
elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza,
oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki ace‑
tylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki do
lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki
na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo‑wodorowe, palniki żaro‑
we, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, parowniki, pa‑
steryzatory, piece [do wypalania, prażenia], piece [urządzenia grzew‑
cze], piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece do spopielania,
piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użyt‑
ku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe
[części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe do użyt‑
ku w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze
łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy,
podgrzewacze wody, podgrzewacze wody [aparatura], podgrzewa‑
cze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych,
pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy cie‑
pła, popielniki do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elek‑
tryczne, pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów
[osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie,
przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflek‑
tory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe, re‑
generatory ciepła, rozpraszacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy
wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rury kotłowe centralnego
ogrzewania, rury oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sa‑
nitarnych, skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe,
stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizato‑
ry powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki do włosów,
szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, szybkowary, elektryczne,
światła do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe, świecące
numery na domy, termiczne kolektory słoneczne (ogrzewanie), ter‑
mofory, tostery, umywalki [części instalacji sanitarnych], urządzenia
chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego,
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania base‑
nów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia
powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do
dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów, urządzenia do fil‑
trowania wody, urządzenia do nawadniania do zastosowania w rol‑
nictwie, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszcza‑
nia oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa sta‑
łe, płynne lub gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urzą‑
dzenia do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opiekania
i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumi‑
nescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pie‑
czenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do
podgrzewania kleju, urządzenia do podgrzewania żelazek, urządze‑
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nia do prażenia owoców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia
do schładzania wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia
do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wodnych,
urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem,
urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia do załadunku pieców
urządzenia elektryczne do ogrzewania urządzenia elektryczne do
robienia jogurtu, urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojaz‑
dach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do
gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instala‑
cje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do
oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urzą‑
dzenia na gorące powietrze, urządzenia zasilające kotły grzewcze,
urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy przenośne,
uszczelki do kranów wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek,
wanny SPA, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentyla‑
tory elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych,
wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodni‑
czych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne
do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi kuchenne,
wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wy‑
mienniki ciepła, inne niż części maszyn, wyprofilowane elementy in‑
stalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i za‑
palarki, zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo],
zaślepki do grzejników, zawory do rur, zawory powietrzne do instala‑
cji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach,
zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zbiorniki do
płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki do
lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki do
kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole .

(111) 311573
(220) 2017 11 16
(210) 479055
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna, PL.
(540) juzan
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rol‑
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy,
5 fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania
robactwa, herbicydy.
(111) 311574
(220) 2017 11 16
(210) 479071
(151) 2018 06 12
(441) 2018 02 26
(732) ORGANIKA‑AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybawka, PL.
(540) humi CALC+
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony, różowy
(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 24.17.07, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez za‑
wartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwia‑
towej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub tere‑
nów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźnia‑
nia gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane,
nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawo‑
zy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą prze‑
tworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę,
nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot
i magnez (Mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy za‑
wierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, po‑
tas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], nawozy
użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku
jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy]
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syn‑
tetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony na‑
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sion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbi‑
cydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe
podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane],
podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli
wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodow‑
lane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty regu‑
lujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sa‑
downictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia
doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczo‑
na do kiełkowania nasion, 5 pasze dla bydła, pasze zbożowe dla zwie‑
rząt, pasze zwierzęce zawierające siano, karmy i pasze dla zwierząt,
pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie
orzechów, pasze zwierzęce w formie granulek, bakteriologiczne kul‑
tury (buliony dla-), bakteriobójcze (środki-), bakteriologiczne kultury
(podłoża dla-), bakteriologiczne kultury [buliony dla-], chwastobój‑
cze (środki-), fungicydy, gleba (preparaty do sterylizacji-), owady
(środki odstraszające-), pasożyty (środki przeciw-), preparaty che‑
miczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, pre‑
paraty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzy‑
bobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, roztocza (środki prze‑
ciw-), środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [fungi‑
cy], środki chemiczne dla leśnictwa, [herbicydy], środki chemiczne
dla leśnictwa, [insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [prze‑
ciwpasożytnicze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do
kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki grzybobój‑
cze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, steryliza‑
cja gleby (preparaty do-), podłoża dla kultur stosowane w mikrobio‑
logii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów
i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line, sprzedaż wysył‑
kowa następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone
do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, na‑
wozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnic‑
twa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby
i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy
lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do
użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy
mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne
wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rol‑
nicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane
metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyź‑
niające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy za‑
wierające azot i magnez (Mg), nawozy zawierające przeciwutlenia‑
cze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy,
płynne nawozy, potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [na‑
wozy], nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chela‑
towe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [na‑
wozy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do
ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicy‑
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
gotowe podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodow‑
lane], podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do
hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podło‑
ża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, pre‑
paraty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stoso‑
wane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do
upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion, bakteriologiczne kultury (bu‑
liony dla-), bakteriobójcze (środki-), bakteriologiczne kultury (podło‑
ża dla-), bakteriologiczne kultury [buliony dla-], chwastobójcze (środ‑
ki-), fungicydy, gleba (preparaty do sterylizacji-), owady (środki
odstraszające-), pasożyty (środki przeciw-), preparaty chemiczne do
niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzy‑
bobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze
do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i arty‑
kuły do tępienia szkodników, roztocza (środki przeciw-), środki bak‑
teriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicy], środki che‑
miczne dla leśnictwa, [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa,
[insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytni‑
cze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania
szkodników, środki chwastobójcze, środki grzybobójcze, środki gry‑
zoniobójcze, środki do zwalczania insektów, sterylizacja gleby (pre‑
paraty do-), podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, marke‑
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ting, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach interneto‑
wych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych
z promocją następujących towarów: produkty chemiczne przezna‑
czone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azoto‑
we, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla
rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do
gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do
trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, na‑
wozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze,
nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy na‑
turalne wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne, na‑
wozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzy‑
skane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy
użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy
zawierające azot i magnez (Mg), nawozy zawierające przeciwutlenia‑
cze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płyn‑
ne nawozy, potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawo‑
zy], nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe
do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [na‑
wozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawo‑
zy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochro‑
ny nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, goto‑
we podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane],
podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli
wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodow‑
lane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty regu‑
lujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sa‑
downictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia
doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczo‑
na do kiełkowania nasion, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
obejmujące pasze, bakteriologiczne kultury (buliony dla-), bakterio‑
bójcze (środki-), bakteriologiczne kultury (podłoża dla-), bakteriolo‑
giczne kultury [buliony dla-], chwastobójcze (środki-), fungicydy, gle‑
ba (preparaty do sterylizacji-), owady (środki odstraszające-),
pasożyty (środki przeciw-), preparaty chemiczne do niszczenia ro‑
bactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do
stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania
szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępie‑
nia szkodników, roztocza (środki przeciw-), środki bakteriobójcze,
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicy], środki chemiczne dla le‑
śnictwa, [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa, [insektycydy],
środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki che‑
miczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki chwastobójcze, środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze,
środki do zwalczania insektów, sterylizacja gleby (preparaty do-),
podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, udzielanie porad han‑
dlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

Nr 10/2018

(540) ASEPTOR
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.15.05, 14.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 systemy sterowania i regulacji układów centralnego
ogrzewania, odzież robocza ochronna (chroniąca przed wypadkami
lub urazami), 11 kondensacyjne kotły gazowe, wymienniki ciepła do
ciepłej wody użytkowej, 37 usługi instalacji i serwisu kotłów gazo‑
wych i wymienników ciepła.

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 lampy chirurgiczne, lampy do celów medycznych,
medyczne lampy operacyjne, lampy do badań lekarskich, lampy
kwarcowe do celów medycznych, lampy słoneczne do celów me‑
dycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych, lampy rent‑
genowskie do celów medycznych, lampy łukowe do celów leczni‑
czych, lampy na podczerwień do celów leczniczych, lampy UV do
stosowania w medycynie, lampy na podczerwień do celów medycz‑
nych, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użyt‑
ku medycznego, lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku
medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lam‑
py do użytku z przyrządami medycznymi, instrumenty medyczne,
wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne,
medyczne przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentge‑
nowskie, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, medyczne urządze‑
nia emitujące promieniowanie, urządzenia do obrazowania medycz‑
nego, skanery do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki
medycznej, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy laserowe
do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku medycznego,
osłony na oczy do użytku medycznego, sondy do celów medycz‑
nych, przyrządy do badań medycznych, aparatura analityczna do
celów medycznych, urządzenia radiologiczne do celów medycz‑
nych, maski oddechowe do celów medycznych, skanery optyczne
do badań medycznych, lampy do celów medycznych [lecznicze], ul‑
tradźwiękowe przyrządy diagnostyczne do celów leczniczych, urzą‑
dzenia do infuzji do celów leczniczych, urządzenia na podczerwień
do celów leczniczych, 11 instalacje do sterylizacji, urządzenia do
sterylizacji, aparaty do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji powie‑
trza, urządzenia do sterylizacji wody, naczynia ciśnieniowe do stery‑
lizacji, urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia
do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, lampy laboratoryjne, lampy
inspekcyjne, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, ste‑
rylizatory do instrumentów medycznych, sterylizatory do celów
medycznych, sterylizatory, sterylizatory powietrza, sterylizatory pa‑
rowe, sterylizatory ultrafioletowe, sterylizatory do wody, przenośne
sterylizatory parowe, sterylizatory do instrumentów dentystycznych,
sterylizatory do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do użytku
laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, steryliza‑
tory parowe do celów medycznych, sterylizatory parowe do użytku
laboratoryjnego, 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurto‑
wej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, doradztwo w zakresie pro‑
mocji sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością handlową, doradztwo w zakresie organizo‑
wania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administro‑
wania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia dokumentacją handlową, doradztwo i informacja o działalności
gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, planowanie
działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospo‑
darczej, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą, organizacja
zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą,
zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, reklama.

(111) 311576
(220) 2017 11 17
(210) 479133
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 26
(732) ULTRA‑VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK,
Zgierz, PL.

(111) 311577
(220) 2017 11 20
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko‑Biała, PL.
(540) BI BA VODKA

(111) 311575
(220) 2017 11 17
(151) 2018 05 30
(441) 2018 02 12
(732) SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, PL.
(540) Ciepło Skondensowane
(540)

(210) 479104

(210) 479208
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, jasnoszary, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.25, 17.02.02, 01.15.19
(510), (511) 33 wódka.
(111) 311578
(220) 2017 11 24
(210) 479397
(151) 2018 06 22
(441) 2018 03 05
(732) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POSPAY
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt prze‑
twarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy kompute‑
rowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części
urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci kompute‑
rowych, 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), zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania
rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w: za‑
wieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, wypożycza‑
nie urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń biurowych, wyszuki‑
wanie w komputerze bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
artykułów dotyczących kas fiskalnych, kas rejestrujących, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, nośników danych, w tym magnetycz‑
nych, maszyn liczących, płyt (dyski) z nagraniami, modemów kompute‑
rowych, kart modemowych, kart PC, urządzeń i części urządzeń służących
do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Interne‑
tu, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do transmisji danych, opro‑
gramowania, 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 syste‑
mie on‑line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej,
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi telekomunikacyjne
on‑line polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa do‑
tyczących handlu oraz kupna i sprzedaży, informacja o powyższych usłu‑
gach, 36 usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu:
zawierania umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych, umów ban‑
kowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji
bankowych, dostępu do konta bankowego, 37 instalowanie, konserwacja
oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów, 38 usługi te‑
lekomunikacyjne, usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów prze‑
kazywania 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 syste‑
mów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w za‑
kresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem
radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi
w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmito‑
wania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania ak‑
tualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń tele‑
komunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów
i innych urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja i dystrybucja danych
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, elektronicz‑
ny serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu, prowadzeniu
baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komu‑
nikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności In‑
ternetu, 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
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umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyj‑
ne on‑line polegające na umożliwieniu wykonywania umów z branży te‑
lekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umoż‑
liwieniu zlecania usług, świadczenia usług z branży telekomunikacyjnej,
internetowej, handlu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne on‑line
polegające na umożliwieniu zawierania umów kupna‑sprzedaży z bran‑
ży telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, informacja
o powyższych usługach, 41 edukacja, szkolenia, zjazdy, sympozja, publi‑
kacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, 42 administro‑
wanie stronami komputerowymi, badania w zakresie urządzeń maszyn
biurowych i komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje, konserwacja,
powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 311579
(220) 2017 11 24
(210) 479411
(151) 2018 06 29
(441) 2018 02 26
(732) DYSPUT‑GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś, PL.
(540) Ava LABORATORIUM AKTYWATOR MŁODOŚCI PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy ko‑
smetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do demaki‑
jażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne
niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka
i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do
paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne,
ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, sole wspomaga‑
jące wyszczuplanie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do
pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy‑make‑up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk, tusze
do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne.
(111) 311580
(220) 2017 11 24
(210) 479412
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Makaron na patelnię GNOCCHI Z SOSEM MAŚLANO
‑ZIOŁOWYM Gotowe danie 10 minut
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, różowy, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, jasnożółty, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, szary, jasnoszary, ciemnoszary, srebrny,
kremowy, beżowy, czarny
(531) 05.09.01, 05.09.15, 08.07.03, 11.03.08, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem so‑
sów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone
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mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożo‑
ne dania gotowe wegetariańskie lub z dodatkiem mięsa, mrożone dania
gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z do‑
datkiem makaronu i/lub mięsa, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożo‑
ne dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem makaronu i/lub mięsa, 30 żywność na bazie mąki,
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makaro‑
ny, makarony mrożone, makarony z dodatkiem warzyw, gotowe dania na
bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron,
sosy do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw.

(111) 311581
(220) 2017 11 24
(210) 479413
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex Makaron na patelnię Z SOSEM Z CZERWONYM PESTO
Gotowe danie 10 minut
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, jasnożółty,
ciemnożółty, pomarańczowy, brązowy, szary, jasnoszary,
ciemnoszary, srebrny, kremowy, czarny
(531) 05.09.15, 05.09.21, 08.07.03, 11.03.18, 26.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mrożone warzywa, mrożone warzywa z dodatkiem so‑
sów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone
mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożo‑
ne dania gotowe wegetariańskie lub z dodatkiem mięsa, mrożone dania
gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z do‑
datkiem makaronu i/lub mięsa, mrożone dania gotowe z warzyw, mrożo‑
ne dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem makaronu i/lub mięsa, 30 żywność na bazie mąki,
mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makaro‑
ny, makarony mrożone, makarony z dodatkiem warzyw, gotowe dania na
bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe dania zawierające makaron,
sosy do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw.
(111) 311582
(220) 2017 11 27
(210) 479428
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Orzech‑e EKOORZECH
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych,
mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel
kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów
węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi
hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i produktów węglo‑
pochodnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie
węgla i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy
i magazynowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe.

(111) 311583
(220) 2017 11 27
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) CZARSKA KLAUDIA, Warszawa, PL.
(540) MeBeing FITNESS
(540)

Nr 10/2018
(210) 479448

Kolor znaku: szary, ciemnoróżowy, fioletowy, ciemnoniebieski,
błękitny, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 25 odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41 usługi edu‑
kacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 311584
(220) 2017 12 05
(210) 479756
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 26
(732) SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Spark and Mortar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, wita‑
miny, minerały, mineralne dodatki do żywności, leki wydawane bez
recepty, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, pły‑
ny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko‑
we, środki sanitarne do celów medycznych, żywność do celów lecz‑
niczych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły
ortopedyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, apara‑
tura do analizy do celów medycznych, przyborniki lekarskie, 35 sprze‑
daż detaliczna lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów
diety oraz żywności do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczni‑
czych, suplementów diety oraz żywności do celów leczniczych online,
44 usługi medyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowa‑
dzenie kliniki medycznej, usługi konsultacji medycznych online.
(111) 311585
(220) 2017 12 07
(210) 479826
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) OGÓREK JAROSŁAW, Tomaszowice, PL.
(540) RETINEA PHARMA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme‑
tyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do
płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycz‑
nych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające żele do kąpieli, żele na‑
wilżające, żele do włosów, żele pod oczy, żele opóźniające starzenie, żele
pod prysznic, żele do opalania, żele do demakijażu, żele do twarzy, żele
do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu,
nielecznicze maści, maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryj‑
ne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów ko‑
smetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty,
środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do
celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzideł‑
ka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy ko‑
smetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry,
kremy do rąk, kremy pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy
nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty
jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty,
fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do ma‑
kijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, my‑
dła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do
celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do
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pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgna‑
cji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki do czyszczenia
zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do
ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosme‑
tycznych, woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do
wybielania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla
zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycz‑
nych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do
celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów
farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrun‑
kowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofili‑
zowana przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, pre‑
paraty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty dia‑
gnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczni‑
czych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa,
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycz‑
nych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceu‑
tycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farma‑
ceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antysep‑
tyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła
lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna
do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ar‑
tykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, buteleczki
z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów
medycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, łóżka spe‑
cjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wykonane specjal‑
nie do celów medycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, pasy
do celów medycznych, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
strzykawki do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do
rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty
medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, bandaże elastyczne,
bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające stawy, baseny
i kaczki sanitarne, baseny sanitarne, biodegradowalne implanty do zespa‑
lania kości, cewniki, fotele dentystyczne, fotele do celów medycznych lub
dentystycznych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, gorsety do celów
medycznych, igły do celów medycznych, implanty chirurgiczne składają‑
ce się ze sztucznych materiałów, inhalatory, koce podgrzewane elektrycz‑
nie, do celów medycznych, kule inwalidzkie, laski‑czwórnogi do celów
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania,
maski stosowane przez personel medyczny, miski do celów medycznych,
nosze na kółkach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne, na‑
rzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, protezy, protezy kończyn,
prowadniki do celów medycznych, kołnierze ortopedyczne, kołnierze
rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych,
urządzenia do sztucznego oddychania, wyciągi do celów medycznych,
zakraplacze do celów medycznych, worki na wodę do celów medycznych,
protezy ortopedyczne, szyny ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, im‑
planty ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania
mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania marketingowe, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom (punkty informacji konsumenckiej), kolportaż
próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promo‑
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ko‑
respondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do
celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa‑
trzenia medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów rekla‑
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
kach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
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dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi reklamowe, promo‑
cja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich mediów, agencje reklamowe,
analizy rynkowe, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyrobów
farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystry‑
bucja materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, eksport – import,
kreowanie wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, publikacja tekstów reklamowych, także za pośrednictwem sieci
komputerowej.

(111) 311586
(220) 2017 12 07
(210) 479829
(151) 2018 06 19
(441) 2018 03 05
(732) NISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) YEMY LUNCH
(540)

(531) 04.05.03, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali do systemu obsługi cateringu, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych do
systemu obsługi cateringu, zapewnianie dostępu do portali interne‑
towych na rzecz osób trzecich do systemu obsługi cateringu, usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
w Internecie i innych mediach.
(111) 311587
(220) 2017 12 08
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 26
(732) PROMABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Barek u Ewy
(540)

(210) 479889

Kolor znaku: biały, beżowy, ciemnoczerwony
(531) 11.01.05, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 formularze, blankiety, druki, nalepki, naklejki (mate‑
riały piśmienne), 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, kafeterie (bufety), usługi barowe, stołów‑
ki, bary szybkiej obsługi (snack bary), usługi restauracyjne.
(111) 311588
(220) 2017 12 08
(210) 479929
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) MADERA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) LOREDANA
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, napoje na
bazie kawy, napoje na bazie herbaty, wyroby cukiernicze, słodycze,
cukier, lody, 35 usługi reklamy, zarządzanie w działalności gospodar‑
czej, administrowanie w działalności gospodarczej, pomoc w zakre‑
sie działalności gospodarczej związana z organizowaniem i zarządza‑
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży
w zakresie artykułów spożywczych, 43 usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, bary, kawiarnie, restauracje.
(111) 311589
(220) 2017 12 11
(210) 479986
(151) 2018 06 26
(441) 2018 03 12
(732) SMACZYŃSKA BRYGIDA, Gdańsk, PL.
(540) HELLO HAFFNER
(510), (511) 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, noc‑
legi, rezerwacje kwater.
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(111) 311590
(220) 2017 12 13
(210) 480057
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 19
(732) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice, PL.
(540) mn lashes MODENA LASHES
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, ekstrakty ziołowe do celów kosme‑
tycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do rzęs, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
ołówki do brwi, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, pomady do
celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, tusze do rzęs, waciki do
celów kosmetycznych, rzęsy sztuczne, zestawy kosmetyków, 8 pincety,
zalotki do rzęs, pęsety do depilacji, 21 pędzle kosmetyczne, przybory ko‑
smetyczne, przyrządy do demakijażu, 35 usługi sprzedaży towarów z za‑
kresu kosmetyki, 44 salony piękności, usługi makijażu, usługi wizażystów.
(111) 311591
(220) 2017 12 13
(210) 480069
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE QUATTRO GRABARA
JANIK SPÓŁKA JAWNA, Praszczyki, PL.
(540) SoloFemme
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 18 aktówki, etui na klucze, etui na karty, kuferki, kuferki na
kosmetyki bez zawartości, parasole, parasolki, plecaki, portfele, portmo‑
netki, sakwy i sakiewki ze skóry, siatki na zakupy, teczki szkolne, tornistry
szkolne, torby podróżne, torby plażowe, torby turystyczne, torby na za‑
kupy, torebki, walizki, kopertówki (małe torebki), kosmetyczki, 25 obuwie
z tworzyw naturalnych i sztucznych, buty, cholewki do butów, obcasy
do obuwia, czubki do obuwia, paski do obuwia, paski jako odzież, obu‑
wie, obuwie ze skóry, nakrycia głowy, odzież, odzież ze skóry, rękawiczki
jako odzież, 35 agencje importowo‑eksportowe, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych jako próbki druki prospekty broszury, usługi zaopatrzenia
osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na‑
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni oraz
na stronie Internetowej dotyczącej obuwia, części obuwia, ubrań, pasków,
rękawiczek, toreb, kosmetyczek, parasoli, portmonetek.
(111) 311592
(220) 2017 12 15
(210) 480167
(151) 2018 07 02
(441) 2018 03 12
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów, PL.
(540) PARADISE WATER BEAUTY for women MAGNESIUM Raj Tatr
NATURAL MINERALIZED
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, czarny
(531) 02.03.01, 25.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13

Nr 10/2018

(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.

(111) 311593
(220) 2017 12 15
(210) 480192
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) EKONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) SMOGOTIERA
(510), (511) 11 filtry powietrza, nakładki filtrujące powietrze na okna,
filtry kurzu, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczaczy
powietrza, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, 19 nieme‑
talowe osłony okienne, niemetalowe panele okienne, niemetalowe
nakładki okienne, niemetalowe siatki okienne.
(111) 311594
(220) 2017 12 19
(210) 480326
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ZIELIŃSKI RADOSŁAW, Dąbrowice, PL.
(540) zafaceta.pl
(510), (511) 37 roboty budowlane i remontowe w zakresie budow‑
nictwa ogólnego, roboty budowlane wykończeniowe, montaż ele‑
wacji ze stali i aluminium pełnych i przeszklonych, roboty w zakre‑
sie instalacji sanitarnych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych
i alarmowych, wykonawstwo wszelkich prac zleconych.
(111) 311595
(220) 2017 12 19
(210) 480329
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 12
(732) GEOTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) TEAGLE SYSTEMS
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przesyłania da‑
nych, oprogramowanie komputerowe [programy], pobieralne apli‑
kacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, programy
komputerowe, programy komputerowe do przetwarzania danych,
programy komputerowe do zarządzania danymi, urządzenia do
przesyłania danych, urządzenia telemetryczne, 38 przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz In‑
ternetu, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w za‑
kresie dystrybucji danych, 42 opracowywanie systemów do przesyła‑
nia danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do
przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie programów kompute‑
rowych do przetwarzania danych, projektowanie programów kom‑
puterowych do zarządzania danymi.
(111) 311596
(220) 2017 12 20
(151) 2018 07 03
(441) 2018 03 19
(732) MAZUREK KAMIL, Łaszczów, PL.
(540) M
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 24.09.01, 27.05.21, 29.01.02

(210) 480365

Nr 10/2018
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(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkur‑
sów jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako roz‑
rywka.

(111) 311597
(220) 2017 12 27
(210) 480518
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk, PL.
(540) RM ROGOWSKI MANUFAKTURA DOBREGO STYLU 1980
(540)

Kolor znaku: złoty, granatowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 garnitury, odzież, kurtki, koszule, krawaty, obuwie,
mundury, paski, płaszcze, palta, półbuty, prochowce, pulowery, skar‑
petki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, togi.
(111) 311598
(220) 2017 12 23
(210) 480484
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) VCO SPÓŁKA AKCYJNA, Osielsko, PL.
(540) Volcano
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torebki męskie, torebki na
ramię, torebki na biodra [nerki], torebki wieczorowe, torby, torby
na ubrania, torby na ramię, torby plażowe, torby podróżne, torby
sportowe, torby turystyczne, plecaki, plecaki sportowe, plecaki
wycieczkowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, tornistry
szkolne, saszetki biodrowe, torby na zakupy, portfele, portmonetki,
etui, futerały na dokumenty, etui na klucze, etui na wizytówki, tecz‑
ki i aktówki, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne,
kosmetyczki bez wyposażenia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież rekre‑
acyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież do spania,
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn,
bielizna nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krót‑
kimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki
z krótkim rękawem, T‑shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule
codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe, bluzy sportowe,
golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki
damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki spor‑
towe, płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, legginsy, krót‑
kie spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe,
czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe, czapki dziane,
czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież], paski, obuwie
codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, obuwie plażo‑
we, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: torebki, to‑
rebki damskie, torebki męskie, torebki na ramię, torebki na biodra
[nerki], torebki wieczorowe, torby, torby na ubrania, torby na ramię,
torby plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne,
plecaki, plecaki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki turystycz‑
ne, plecaki uczniowskie, tornistry szkolne, saszetki biodrowe, torby
na zakupy, portfele, portmonetki, etui, futerały na dokumenty, etui
na klucze, etui na wizytówki, teczki i aktówki, artykuły podróżne
[walizki, torby], bagaże podróżne, kosmetyczki bez wyposażenia,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież codzienna, odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież
sportowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, ar‑
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet,
bielizna dla mężczyzn, bielizna nocna, biustonosze, body [odzież],
bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, podkoszulki, topy
[odzież], koszulki z krótkim rękawem, T‑shirty z krótkim rękawem,
koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, koszule sportowe,
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bluzy sportowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], spód‑
nice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe,
kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie sportowe, dżinsy, leg‑
ginsy, krótkie spodnie, szorty, skarpetki, stroje plażowe, kostiumy
kąpielowe, czapki [nakrycia głowy], czapki i czapeczki sportowe,
czapki dziane, czapki z daszkiem, szale, rękawiczki, chusty [odzież],
paski, obuwie codzienne, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn.

(111) 311599
(220) 2017 12 23
(210) 480485
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) DREWNOWSKA MAŁGORZATA KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) PINK PLANNING
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, szary,
zielony
(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za
pośrednictwem bloga, usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży koresponden‑
cyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
e‑booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne materiały do pobra‑
nia, podcasty, podcasty do pobrania, książki audio, książki zapisane
na płytach, nagrania wideo, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dyski optyczne zapisane, nagrane płyty CD i DVD, książki, materiały
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publi‑
kacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane
ulotki informacyjne, afisze, plakaty, 41 edukacja, nauczanie, publi‑
kacja i dostarczenie materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowa‑
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
on‑line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną, szkolenia
edukacyjne, kursy szkoleniowe, kursy samoświadomości [szkole‑
nia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], przygotowywa‑
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygo‑
towywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygoto‑
wywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów, publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej innych niż do
celów, reklamowych.
(111) 311600
(220) 2017 12 27
(210) 480529
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) NEW VISION OPTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Mystique
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary polaryzacyjne, okulary ochronne,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów,
noski do okularów, oprawki do okularów i okularów przeciwsło‑
necznych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału
syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu lub meta‑
lu łączonego z tworzywem sztucznym, półfabrykaty soczewek do
korekcji wzroku, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki
optyczne, woreczki na okulary, zauszniki do okularów przeciwsło‑
necznych, 35 usługi reklamowe, promocja sprzedaży, usługi handlu
detalicznego w zakresie, okularów, oprawek do okularów, szkieł do
okularów, etui na okulary, okularów przeciwsłonecznych, lornetek,
lunet, lup, części do okularów, usługi handlu hurtowego w zakresie:
okularów, oprawek do okularów, szkieł do okularów, etui na oku‑
lary, okularów przeciwsłonecznych, lornetek, lunet, lup, części do
okularów.
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
325068
365496
366224
375916
387128
388387
394662
399295
400346
403242
408579
409095
409109
414444
414806
417154
421401
423865
424814
427267
427710
429083
429104
433554
434207
434215
434706
434707
436979
437361
437861
438832
439012
439259
441795
441796
441797
441799
442790
443652
444519
445113
445132
445995
446845
447602
448421
450156
450660
451515
451516
452298
452533
453122
453123
453125

17/2007
10/2010
11/2010
01/2011
21/2011
23/2011
08/2012
15/2012
18/2012
23/2012
07/2013
09/2013
09/2013
18/2013
19/2013
23/2013
05/2014
10/2014
11/2014
18/2014
16/2014
18/2014
18/2014
01/2015
02/2015
02/2015
03/2015
03/2015
07/2015
08/2015
10/2015
11/2015
12/2015
12/2015
16/2015
16/2015
16/2015
16/2015
18/2015
20/2015
1/2016
23/2015
22/2015
10/2016
26/2015
1/2016
3/2016
6/2016
7/2016
9/2016
9/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016

453144
453915
454034
454109
454326
456666
460738
460799
462925
463910
465850
466043
466096
466795
467978
467995
468178
468363
469382
469520
470683
471120
471243
471388
471674
472352
472713
472844
473284
474640
475185
475198
475437
475891
476214
476317
476640
476790
476974
476975
477142
477145
477998
478058
478087
478112
479424
479577
479604
480126
480704
481084
481161
481162
481324
481327

12/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
19/2016
ZT15/2017
U
U
U
U
U
U
U
ZT22/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

481455
481750
481816
482551
482659

Nr 10/2018
U
U
U
U
U

482697
482712
483291
483443
484280

U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
380666
391646
409718
411280
417245
419146
422421
424978
425035
425201
425280
426314
428002
434163
435249
435669
438436
439808
441082
444709
448233
448237
449316
457764
458113
462096
467867
468042
470376
473725
474391
474745
475969
476136
476491
476855
477688
479156
479402
480065
480802
480870
481057
481724
481730
481731
481732
481733
481746

10/2011
03/2012
10/2013
13/2013
23/2013
01/2014
07/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
14/2014
17/2014
02/2015
04/2015
05/2015
11/2015
13/2015
22/2015
22/2015
2/2016
2/2016
4/2016
15/2016
17/2016
U
U
ZT17/2017
ZT28/2017
ZT10/2018
U
ZT38/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT09/2018
U
U
U
U
U
U
U
U

481780
481781
481782
481854
481857
481858
481859
481978
482096
482099
482100
482177
482185
482258
482308
482540
482580
482626
482627
482765
482911
483005
483007
483189
483230
483241
483242
483277
483292
483425
483455
483471
483472
483473
483608
483609
483610
483611
483681
483682
483822
483910
483911
484002
484108
484207
484246
484262
484264

U
U
U
U
U
U
U
ZT11/2018
U
U
U
U
U
U
U
ZT14/2018
U
U
U
U
U
ZT18/2018
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

Nr 10/2018
484346
484439
484448
484515
484516
484572
484590
484591
484627
484680
484735
484782
484843
484866
484872
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

484873
484935
485008
485030
485032
485107
485182
485374
485573
485656
486006
486304
486704
487405

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

365
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
364528
390912
394316
410643
410644
413878
413879
420179
429275
429812
430228
430545
430557
430559
431907
433110
433529
434450
434576
435899
436463
437484
437927
438066
438192
438684
438704
439275
440095
443909
444295
444774
445043
446456
446950
447417
448305
448943
450025
451370
451460

07/2010
01/2012
07/2012
12/2013
12/2013
17/2013
17/2013
02/2014
19/2014
20/2014
20/2014
21/2014
21/2014
21/2014
23/2014
26/2014
01/2015
03/2015
03/2015
05/2015
06/2015
09/2015
10/2015
10/2015
10/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
21/2015
21/2015
22/2015
23/2015
25/2015
26/2015
1/2016
2/2016
4/2016
6/2016
9/2016
9/2016

452721
453349
453748
456567
458021
458691
459444
459503
461038
462803
463031
463053
463161
463353
463464
463579
463653
463789
463885
463900
464132
464136
464141
464377
464435
464679
464790
464895
464899
464903
464905
464906
464907
465111
465313
465315
465316
465550
465552
465611
465629

12/2016
13/2016
13/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

465689
465741
465779
465820
465862
465995
465996
466065
466105
466184
466938
467026
467097
467187
467203
467282
467307
467371
467378
467478
467479
467606

3959
467646
467672
467673
467775
467787
467811
467864
467866
467879
467883
467980
468040
468244
468259
468261
468334
468336
468380
468682
470581
470585

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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.
000314 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZREMB DIAGNOSTYKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grzymek, Pol‑
ska 010970819 i dokonanie wpisu: ZREMB DIAGNOSTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, Polska
010970819.
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000314 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ZREMB DIAGNOSTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, Pol‑
ska 010970819 i dokonanie wpisu: POLSKA SPECIAL STEEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, Polska
140050200.
040294 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWD PHARMA GMBH & CO. KG, DREZNO,
Niemcy i dokonanie wpisu: TEVA GmbH, Ulm, Niemcy.
041424 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JOHNSON & JOHNSON, NEW BRUN‑
SWICK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Church &
Dwight Co., Inc., Ewing, Stany Zjednoczone Ameryki.

Nr 10/2018

054095 2018 07 04 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.
056229 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VOITH GMBH, HEIDENHEIM, Niemcy i do‑
konanie wpisu: Voith GmbH & Co. KGaA, Heidenheim an der Brenz,
Niemcy.
056242 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMMUNICATION S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA
Group Marketing S.p.A., Turyn, Włochy.

043166 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja.

056250 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMMUNICATION S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA
GROUP MARKETING S.P.A., TURYN, Włochy.

046882 2018 07 04 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.

056252 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMMUNICATION S.P.A., TURYN, Włochy i dokonanie wpisu: FCA
Group Marketing S.p.A., Turyn, Włochy.

047186 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KEDRION MELVILLE INC. (A DELLAWARE
CORPORATION), FORT LEE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: KEDRION BIOPHARMA Inc., Fort Lee, Stany Zjednoczone
Ameryki.

056320 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED,
Greenford, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GLAXO GROUP LI‑
MITED, Brentford, Wielka Brytania.

047384 2018 07 28 A. Wprowadzono zmiane uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Underberg KG, Rheinberg, Niemiecka Re‑
publika Federalna i dokonanie wpisu: Underberg GmbH & Co, KG,
Rheinberg, Niemcy
048451 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC, New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
049944 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC, New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
050114 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MR-INVEST Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 140504806 i dokonanie wpisu: „METALEXPORT – S” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
015772857.
050759 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC, New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
050995 2018 07 20 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.
053316 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH,
Niemcy i dokonanie wpisu: Boehringer Ingelheim Corporate Cen‑
ter GmbH, Ingelheim am Rhein, Niemcy.
053316 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Boehringer Ingelheim Corporate Center
GmbH, Ingelheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Boehrin‑
ger Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelhelm, Niemcy.
053749 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NISHIYAMA CORPORATION, Tokio, Japo‑
nia; TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD., Osaka, Japonia i dokonanie wpi‑
su: NISHIYAMA CORPORATION, Tokio, Japonia; TOYO TIRE & RUB‑
BER CO. LTD., Hyogo, Japonia.

056453 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
056877 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TEXTILE MANAGEMENT ASSOCIATES
INC., DALTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: APT
ACQUISITION CORP., Harmony, Stany Zjednoczone Ameryki.
056877 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: APT ACQUISITION CORP., Harmony, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: APT ADVANCED POLY‑
MER TECHNOLOGY CORP.,Harmony, Stany Zjednoczone Ameryki.
058167 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEA & SEA SUNPAK CO.,
LTD., Saitama, Japonia i dokonanie wpisu: SEA & SEA SUNPAK CO.,
LTD., Tokyo, Japonia.
060731 2018 07 04 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.
060879 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja.
060890 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
062167 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
062503 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja.
063634 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska i dokonanie wpisu: CEDC INTER‑
NATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oborniki Wielkopolskie, Polska 002160096.
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063634 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska
002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
063799 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE
„MINSK TRACTOR PLANT”, MIŃSK, Białoruś i dokonanie wpisu:
OPEN JOINT STOCK COMPANY „MINSK TRACTOR WORKS”, Mińsk,
Białoruś.

3961

CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500 i do‑
konanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
076845 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

063935 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALOMON S.A., ANNECY, Francja i doko‑
nanie wpisu: SALOMON S.A.S., Epagny Metz-Tessy, Francja.

079695 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.

064240 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC., New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.

085250 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC., New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.

065505 2018 07 04 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.

086458 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC., New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.

065601 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Catalysts LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BASF
Catalysts LLC, Iselin, Stany Zjednoczone Ameryki.

089161 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

065601 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF Catalysts LLC, Iselin, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: BASF LEC Catalysts LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki.

089164 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

065601 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF LEC Catalysts LLC, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BASF Corporation,
Flotham Park, Stany Zjednoczone Ameryki.

089561 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

065601 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF Corporation, Florham Park, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: W.R. GRACE & Co. –
Conn., Columbia, Stany Zjednoczone Ameryki.

093948 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.

067316 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
067516 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
067906 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
068593 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
068792 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYCO ELECTRONICS CORPORATION, MID‑
DLETOWN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TE Con‑
nectivity Corporation, Berwyn, Stany Zjednoczone Ameryki.

095444 2018 07 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 czerwca
2012 r. zawarto umowę licencyjną wyłączną, na czas nieokreślony
na używanie znaku towarowego MACNAIR’S przez Chivas Brothers
Limited, Paisley, Wielka Brytania”.
095444 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMI‑
TED, LONDYN, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: EXCHANGELAW
(703) LIMITED, Glasgow, Wielka Brytania.
095444 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EXCHANGELAW (703) LIMITED,
Glasgow, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: THE GLENALLACHIE
DISTILLERS LIMITED, Aberlour, Wielka Brytania.
095444 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THE GLENALLACHIE DISTILLERS
LIMITED, Aberlour, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: THE GLE‑
NALLACHIE DISTILLERS CO LIMITED, Aberlour, Wielka Brytania.
097634 2018 07 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REEBOK-CCM HOCKEY OY, Esbo, Finlan‑
dia i dokonanie wpisu: CCM HOCKEY OY, Esbo, Finlandia.

075759 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”
Spółka Akcyjna, Nałęczów, Polska i dokonanie wpisu: NESTLE WA‑
TERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004.

098688 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 152186120 i dokonanie wpisu:
P.H.U. ŁACISZ TADEUSZ ŁACISZ, Radomsko, Polska 502189214.

075851 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI‑

103645 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
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ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
104660 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELI LILLY AND COMPANY;, INDIANAPO‑
LIS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki.
108625 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krakowskie Zakłady Wyrobów Papiero‑
wych TREFL-KRAKÓW Spółka z o. o., Kraków, Polska i dokonanie
wpisu: FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podłęże, Polska 351234370.
108873 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
113413 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND
SPORT, DIETIKON, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Deichmann SE,
Essen, Niemcy.
113414 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND
SPORT, DIETIKON, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Deichmann SE,
Essen, Niemcy.
116237 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND
SPORT, DIETIKON, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Deichmann SE,
Essen, Niemcy.
116378 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOSENBACH-OCHSNER AG SCHUHE UND
SPORT, DIETIKON, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Deichmann SE,
Essen, Niemcy.
116925 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Kaźmierski Włodzimierz, Dubel Piotr
Przedsiębiorstwo Handlowe IMPONAR S.C., Radomsko, Polska
59322212 i dokonanie wpisu: IMPONAR WŁODZIMIERZ KAŹMIER‑
SKI, PIOTR DUBIEL SPÓŁKA JAWNA, Radomsko, Polska 590322212.
116925 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMPONAR WŁODZIMIERZ KAŹMIERSKI,
PIOTR DUBIEL SPÓŁKA JAWNA, Radomsko, Polska 590322212 i do‑
konanie wpisu: Włodzimierz Kaźmierski, Radomsko, Polska Piotr,
Szczepocice Rądowe, Polska.
117968 2018 07 04 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.
118385 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SKI TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SKI
TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146592183.
118386 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SKI TEAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SKI
TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 146592183.
118738 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
119045 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
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-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
121015 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUATOR Spółka z o. o., Ostrzeszów, Pol‑
ska 250698515 i dokonanie wpisu: EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska
350279590.
121016 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUATOR Spółka z o. o., Ostrzeszów, Pol‑
ska 250698515 i dokonanie wpisu: EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska
350279590.
122184 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
122531 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC., New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
123130 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
123585 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SILESIA DANIA GOTOWE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 021288401
i dokonanie wpisu: VITAL FOOD SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, Polska 021288401.
125330 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Kurant Joanna Wytwórnia Artykułów
z Tworzyw Sztucznych, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: WYTWÓR‑
NIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DARIUSZ KURANT,
Łódź, Polska 100861779.
125989 2018 07 04 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.
125991 2018 07 04 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.
126066 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
126274 2018 07 04 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.
126722 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 27 grudnia 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków na czas określony
do 31.12.2036 r.”
126953 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
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126985 2018 07 17 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5323/13/513) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367378 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-126985 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą w Wilming‑
ton, Stany Zjednoczone Ameryki”.
126985 2018 07 17 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5317/13/796) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367913 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-126985 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą w Wilming‑
ton, Stany Zjednoczone Ameryki”.
126985 2018 07 17 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5332/13/433) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367356 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-126985 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopol‑
skich”.
126985 2018 07 17 D. Wykreślono wpis: W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5327/13/117) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367341 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-126985 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopol‑
skich”.
126985 2018 07 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC Internatio‑
nal Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na
Prawach do Znaku Towarowego 5 na zabezpieczenie Zabezpieczo‑
nej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczo‑
nych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 17) -zgodnie z definicjami zawar‑
tymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na
Prawach do Znaku Towarowego 5 na zabezpieczenie Zabezpieczo‑
nej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczo‑
nych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 18) -zgodnie z definicjami zawar‑
tymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na
Prawach do Znaku Towarowego 5 na zabezpieczenie Zabezpieczo‑
nej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczo‑
nych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 19) -zgodnie z definicjami zawar‑
tymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na
Prawach do Znaku Towarowego 5 na zabezpieczenie Zabezpieczo‑
nej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczo‑
nych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 20) -zgodnie z definicjami zawar‑
tymi w Umowie;
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126985 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 51,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 51,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
127026 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METAL COATINGS INTERNATIONAL INC.
(DELAWARE CORPORATION), CHARDON, Stany Zjednoczone Ame‑
ryki i dokonanie wpisu: NOF Metal Coatings North America Inc.,
Chardon, Stany Zjednoczone Ameryki.
127138 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: MURATOR EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014837230.
127366 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
128283 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER-SAN Sp. z o.o., Łomianki Dolne,
Polska 010094358 i dokonanie wpisu: INTER-SAN SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 010094358.
128858 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLINIQUE LA PRAIRIE FRANCHISING S.A.,
COURGEVAUX, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CLINQUE LA PRAIRIE
FRANCHISING S.A., Pfäffikon, Szwajcaria.
129027 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy In‑
westycyjnych S.A., Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu:
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585.
129333 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy In‑
westycyjnych S.A., Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu:
BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585.
129439 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHRISTOPHER RADKO, ARDSLEY, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: RAUCH INDUSTRIES, Inc.,
Gastonia, Stany Zjednoczone Ameryki.
129439 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAUCH INDUSTRIES, Inc., Gastonia, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Rauch Industries, Inc.,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
129487 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEVA VETEM S.P.A., Agrate Brianza (MI),
Włochy i dokonanie wpisu: CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A., Agrate
Brianza, Włochy.
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129510 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LA ROCHE-POSAY LABORATO‑
IRE PHARMACEUTIQUE, LA ROCHE-POSAY, Francja i dokonanie
wpisu: LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, LA
ROCHE-POSAY, Francja.

135166 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.

129727 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6489/18/032) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571524 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-129727 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Komex Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.

135814 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITED BUSINESS Spółka z o.o., Dobroń,
Polska i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.

129855 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHRISTOPHER RADKO, ARDSLEY, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: RAUCH INDUSTRIES, Inc.,
Gastonia, Stany Zjednoczone Ameryki.
129855 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAUCH INDUSTRIES, Inc., Gastonia, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Rauch Industries, Inc.,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
131434 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: P.W. „R & S” Rączka Spółka Jawna,
Chrząstków, Polska 690036058 i dokonanie wpisu: R&S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Mielec, Polska 690036058
131479 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: R.R. Donnelley & Sons Company, Chica‑
go, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: LSC Communi‑
cations US, LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
131709 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcji Opakowań ROSIŃSKI
I S-KA S.A., Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRO‑
DUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
131709 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA
SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała,
Polska 070430217.
131709 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska 070430217
i dokonanie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 070430217.
131709 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 i dokonanie wpisu:
ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 070430217.
132580 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WIX FILTRATION CORP. LLC, WIL‑
MINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MAN‑
N+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY US LLC, Gastonia, Stany
Zjednoczone Ameryki.
133494 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.

138436 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONTEX-BALCEREK SPÓŁKA JAWNA, Su‑
chy Las, Polska 004792245 i dokonanie wpisu: TITAN Umreifung‑
stechnik Gmbh & Co.KG, Schwelm, Niemcy.
139333 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska
3, Polska 473047191 i dokonanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADLOŚCI LIKWI‑
DACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 473047191.
139535 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
139565 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC, New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
139616 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann,
Andrzej Nowak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „BELIN”
Zakład Pracy Chronionej Spółka Jawna, ul. Sucholska 34/36, 60-479
Poznań, Polska 640540295 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” WOJCIECH LENARTOWICZ,
ROMAN ERDMAN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Pol‑
ska 630540295.
140402 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”, ul. Ka‑
liska 44, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Polska 003352580 i dokonanie
wpisu: LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW
ROLNYCH, Nowe Skalmierzyce, Polska 003352580.
140552 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
140553 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
140554 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
141623 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
141804 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACTION CAN LIMITED, ST. HELENS, Wielka
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Brytania i dokonanie wpisu: CRC INDUSTRIES U.K. LIMITED, BRID‑
GWATER, Wielka Brytania.
141947 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH, KÖLN,
Niemcy i dokonanie wpisu: PFADAM Deutschland GmbH, Kolonia,
Niemcy.
141948 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH, KÖLN,
Niemcy i dokonanie wpisu: PFADAM Deutschland GmbH, Kolonia,
Niemcy.
142582 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Ryszard Paruzel Zakłady
Mięsne „PARUZEL”, Dobieszowice, Polska i dokonanie wpisu: RY‑
SZARD PARUZEL ZAKŁADY MIĘSNE PARUZEL, Piekary Śląskie, Pol‑
ska 003451559.
142582 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RYSZARD PARUZEL ZAKŁADY MIĘSNE
PARUZEL, Piekary Śląskie, Polska 003451559 i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY MIĘSNE PARUZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Dobieszowice, Polska 241401577.
142816 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITED BUSINESS Spółka z o.o., Dobroń,
Polska i dokonanie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917.
145143 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (ALSO
TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.), TOKIO, Japonia i doko‑
nanie wpisu: SUBARU CORPORATION, TOKIO, Japonia.
145193 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
147354 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISSLAND” Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
147354 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
147355 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISSLAND” Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
147355 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
147536 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 340118385 i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 340118385.
147537 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 340118385 i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 340118385.
147538 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 340118385 i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 340118385.
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147833 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hotel „Halny” Józef Bąk, 64-100 Leszno
ul. Wołodyjowskiego 51, Polska 411440258 i dokonanie wpisu: BD
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kon‑
stantynówek, Polska 301579731.
148159 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MISSLAND” Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
148159 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
148297 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Polmos Białystok
Spółka Akcyjna, Białystok, Polska 51124405101 i dokonanie wpisu:
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska 002160096.
148297 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska
002160096 i dokonanie wpisu: PWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 014965028.
148697 2018 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, INC.
(OKLAHOMA CORPORATION), TULSA, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki.
148924 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” Spółka z o.o., 91342 Łódź ul. Zbąszyńska 3, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
149506 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie
wpisu: BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska
351578655.
151202 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
151202 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151203 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
151203 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151204 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
151204 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151205 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
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151205 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151206 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
151206 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151207 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MISSLAND Spółka z o.o., Warszawa, Pol‑
ska 008402755 i dokonanie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa,
Polska.
151207 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LECH DANIŁOWICZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: ALICJA BIELRZEWSKA, Zielona Góra, Polska.
151476 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „WP” Bożena Pniewska,
Pruszków, Polska 010464915 i dokonanie wpisu: BOŻENA PNIEW‑
SKA PRZEDSIĘBIORSTWO WP, Kajetany, Polska 010464915.
151873 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
152989 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 91-342 Łódź ul. Zbąszyńska
3, Polska 473047191 i dokonanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA‑
CYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 473047191.
154633 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” Spółka z o.o., 91342 Łódź ul. Zbąszyńska 3, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
155526 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
155527 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
155528 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
155529 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
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156954 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LTD., GURGA‑
ON, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries Limi‑
ted, Vadodara, Indie.
157476 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
157477 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
158107 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” Spółka z o.o., 91342 Łódź ul. Zbąszyńska 3, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
158336 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 kwiet‑
nia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5301/18/084) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2568542 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-158336
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą w Warszawie wobec Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą
w Słupsku”.
158454 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
160525 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo‑
wo Usługowe „THIER” s.c. Agnieszka Thier, Marek Thier, Ochojno,
Polska 351474358 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRO‑
DUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „THIER” SPÓŁKA CYWILNA
AGNIESZKA THIER, MAREK THIER, Ochojno, Polska 351474358.
160823 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
163612 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTERKOBO” Spółka z o.o.,
Łódź, Polska i dokonanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Gorzów Wielkopolski, Polska 473047191.
163931 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
163933 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.

155739 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

163933 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.

156672 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.

165439 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Usługowy „PREZ‑
-MET” Marek Klimek, Romanow, Polska i dokonanie wpisu: Marek
Klimek, Romanów, Polska.
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165603 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
165874 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
165909 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
170865 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
170939 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER ENTERPRISES SARL, Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: PFIZER INC, New York, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
171145 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: B&Q PLC, EASTLEIGH, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: Kingfisher International Products Limited, Lon‑
dyn, Wielka Brytania.
171762 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROMAG Spółka Akcyjna Przedsiębior‑
stwo Produkcji Handlu i Usług, Poznań, Polska i dokonanie wpisu:
PROMAG S.A. Poznań, Polska 001371023.
173519 2018 07 24 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
z dnia 29.12.2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używa‑
nie znaku towarowego przez, STUDIO MK Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością SKA Warszawa, Polska na czas określony od
dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2017 r.”
173519 2018 07 24 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 grudnia 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez, STUDIO MK Spółka z ograni‑
czona odpowiedzialnością SKA Warszawa, Polska na czas określo‑
ny od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2019 r.”
175077 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
176516 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
176736 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
177332 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
177806 2018 07 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 010301640 i dokonanie wpisu: SANECHEM SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368555477.
178600 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TRAVEL SERVICE Spółka z o.o.,
Gdańsk, Polska 190502702 i dokonanie wpisu: GRUPA TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192517270.
178600 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192517270 i dokonanie
wpisu: ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 144414773.
182249 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
182250 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
182576 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
182576 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
183228 2018 06 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Domowa Apteczka” Andrzej Sadkowski,
Grodzisk Mazowiecki, Polska i dokonanie wpisu: DOMOWA AP‑
TECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKTY‑
WA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 302769439.
183402 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
183668 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
183681 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
186628 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
186659 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
187502 2018 07 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 23 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19121/16/809) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2468643 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-187502 w celu zabez‑
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pieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, Lon‑
don Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wiel‑
kiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
187502 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5480/18/352) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2468643 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-187502 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”.
187626 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
187627 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
187696 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Morliny, Polska 350841270 i dokonanie wpisu: ANI‑
MEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422.
187764 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Ski-Team Sp. z o.o., Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SKI TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146592183.
188056 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
188326 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V., OOSTERHO‑
UT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis,
Francja.
188545 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Flor‑
ham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zo‑
etis SErvices LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
188704 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
189625 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
189625 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
189957 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 011873900 i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011873900.
189958 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Sp. z o.o.,
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Warszawa, Polska 011873900 i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
011873900.
190502 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Elektroniczny „SIMS” Sławomir
Stusiński, Bydgoszcz, Polska 002501918 i dokonanie wpisu: MAŁ‑
GORZATA STUSIŃSKA, Bydgoszcz, Polska.
191047 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
191273 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SWAROG GROUP Wojciech Kuczyński,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: T&M MAREK SZMIT, Warsza‑
wa, Polska 011238144.
192385 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
192386 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
192387 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
192388 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
193234 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Ski-Team Sp. z o.o., Warszawa, Polska
015222269 i dokonanie wpisu: SKI TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146592183.
193290 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
193310 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
194058 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna, Żywiec,
Polska 070511111 i dokonanie wpisu: SFINKS POLSKA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, PIASECZNO, Polska.
194451 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
194470 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
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195317 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PENTON TOWARZYSTWO FUNDUSZY IN‑
WESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141035638
i dokonanie wpisu: PENTON HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015853432.
195834 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
196340 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hollas Sp. z o.o., Pasłęk, Polska 170005132
i dokonanie wpisu: GREENYARD HORTICULTURE POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk, Polska
170005132.
196348 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELEKTRO-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 932819721 i dokona‑
nie wpisu: TELFORCEONE S.A., WROCŁAW, Polska.
196782 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ITUM OWOCE” SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 271017306
i dokonanie wpisu: TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Ślą‑
ski, Polska 241841661.
196968 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
197504 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
197505 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
197527 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
197748 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
198313 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z o.o.,
Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADLOŚCI LIKWIDA‑
CYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 192975787.
198412 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
198971 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy
Spółka Jawna, Kalisz, Polska 250410219 i dokonanie wpisu: PORTOS
TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kalisz, Polska.
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199314 2018 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Domowa Apteczka Andrzej Sadkowski,
Podkowa Leśna, Polska i dokonanie wpisu: DOMOWA APTECZKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKTYWA SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 302769439.
199381 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
199408 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
199409 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
199410 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
199472 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AQUATOR” Spółka z o.o., Ostrzeszów,
Polska 250698515 i dokonanie wpisu: EDEN SPRINGS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Pol‑
ska 350279590.
200138 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznan, Polska 302655470 i dokonanie wpisu:
CENEO PL. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po‑
znań, Polska 365338986.
200815 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX-INVEST Spółka Akcyjna,
Konin, Polska 311089168 i dokonanie wpisu: KONIMPEX – INVEST
PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ko‑
nin, Polska 311089166.
201067 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
203322 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO AHEAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
301264341 i dokonanie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED
ANDRZEJ JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 301264341.
203322 2018 07 12 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED
ANDRZEJ JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 301264341 i dokonanie wpisu: ŁUKASZ MINTA, Poznań, Pol‑
ska ANDRZEJ JEGLICZKA, Poznań, Polska oraz w rubryce E doko‑
nanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 11 lipca 2017 roku
ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
203612 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
204863 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ESTETICMED.PL” MARCIN BIEŃKOWSKI,
ILONA WNUK-BIEŃKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Pol‑
ska 340860200 i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, Polska 340860200.
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205234 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
207003 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
207004 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
210004 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skępe, Polska
910224146 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
910224146.
210456 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skępe, Polska
910224146 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
910224146.
210691 2018 07 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
213198 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF MIEZIO, Księżyno, Polska
i dokonanie wpisu:ANNA MIEZIO, Księżyno, Polska.
213675 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IRMA Tomasz Matoga Spółka Jawna, Sie‑
praw, Polska 356379009 i dokonanie wpisu: IRMA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sie‑
praw, Polska 356379009.
214042 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CARREFOUR S.A., LEVALLOIS-PERRET,
Francja i dokonanie wpisu: CARREFOUR S.A., BOULOGNE-BILLAN‑
COURT, Francja.
214250 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
214431 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HFP S.A., Bielany Wrocławskie, Polska
390708573 i dokonanie wpisu: SANKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie, Polska 021299221.
214572 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
214572 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
214775 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
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-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
214776 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
217626 2018 07 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 czerwca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3470/17/886) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2535399 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217626 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s.
z siedzibą w Pradze 4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Buk‑
macherskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Cieszynie ”.
217644 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS-NOVA SOKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142934971 i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971.
217644 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142934971
i dokonanie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
217644 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AGROS FORTUNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362293562 i dokonanie wpisu: FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362293562.
217685 2018 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „EUROCASH” Spółka Akcyjna Spółka
Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110 i dokonanie wpisu:
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ko‑
morniki, Polska 301331110.
217724 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Gospodarstwo Pasieczne „SĄDECKI
BARTNIK” A i J Kasztelewicz, Janusz Kasztelewicz, Stróże, Polska
490072600 i dokonanie wpisu: GOSPODARSTWO PASIECZNE „SĄ‑
DECKI BARTNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Stróże, Polska 362203984.
217921 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
217940 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
218883 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i do‑
konanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

3971

218886 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „KWIATY POLSKIE MARKETING” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 100261393 i do‑
konanie wpisu: GAMA FARMACIA SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 360589608.

221043 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WYTWÓRNIA SALAMI IGLOOMEAT
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, Polska 850272499 i dokona‑
nie wpisu: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska
710023709.

219027 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.

221043 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów
Podlaski, Polska 710023709 i dokonanie wpisu: MARKA SOKOŁÓW‑
-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674.

219440 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 16 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4530/18/777) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2567692 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219440 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Mar‑
keting SErvices Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi‑
bą w Warszawie”.
219494 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POLFACTOR” Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MF AKTORING SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Warszawa, Polska 010925090.
219605 2018 07 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa-Import-Eks‑
port-PILGUNI Jacek Filipiak, Ujsoły, Polska 072300329 i dokonanie
wpisu: FIRMA HANDLOWA IMPORT - EKSPORT - PILGUNI FILIPIAK
JACEK, Bielsko-Biała, Polska 072300329.
220166 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
220178 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Biuro Techniczno-Handlowe „EL‑
STAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Elbląg, Polska
280110154 i dokonanie wpisu: BTH ELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, Polska 280110154.
220187 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Polsko-Amerykańskie
POLREMACO Sp. z o.o., Kraków, Polska 003924644 i dokonanie wpi‑
su: POLREMACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 003924644.
220607 2018 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Univeg Trade Poland S.A., Żabia Wola,
Polska 190877939 i dokonanie wpisu: GREENYARD FRESH POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Żabia Wola, Polska 190877939.
220858 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: COSMO GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Suchy Las, Polska 302250849 i dokonanie wpisu: COSMO GRO‑
UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA KO‑
MANDYTOWA, Poznań, Polska 302250849.
221043 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wytwórnia Salami IGLOOMEAT-SOKO‑
ŁÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dębica, Polska
850272499 i dokonanie wpisu: WYTWÓRNIA SALAMI IGLOOMEAT
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica, Polska 850272499.

221716 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LINKFLORA JAROSŁAW RÓŻAŃ‑
SKI, Warszawa, Polska 750188715 i dokonanie wpisu: LINKFLORA
JAROSŁAW RÓŻAŃSKI, Torun, Polska 750188715.
221813 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Kato‑
wice, Polska 271218714 i dokonanie wpisu: MOTO-PROFIL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska
271218714.
221814 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MOTO-PROFIL Sp. z o.o., Kato‑
wice, Polska 271218714 i dokonanie wpisu: MOTO-PROFIL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska
271218714.
221818 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Biuro Rzecznika Patentowego
Józef Wawrzyniec Hładyniuk, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
KANCELARIA PATENTOWA JÓZEF HŁADYNIUK, Lublin, Polska
430596698.
221910 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANIMEX SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO COMFORT SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, NA, Polska 350841270 i dokonanie wpisu: ANIMEX
FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Morliny, Polska 530978422.
222084 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska 140778739 i dokonanie
wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
222084 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739 i dokona‑
nie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
222156 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „OLEOFARM” Marek Chrzanowski, Leszek
Stanecki s.c., Pietrzykowice, Polska 932802258 i dokonanie wpisu:
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932802258.
222346 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Produkcyjno-Handlowa „KAM‑
BUD” Adam Piec, Bochnia, Polska 852734283 i dokonanie wpisu:
”KAMBUD-spółka cywilna” Adam Piec, Anna Kliszczyk, Bochnia,
Polska 120847077.
222346 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ”KAMBUD-spółka cywilna”
Adam Piec, Anna Kliszczyk, Bochnia, Polska 120847077 i dokonanie
wpisu: „KAMBUD-spółka cywilna” Adam Piec, Anna Kliszczyk, Re‑
nata Skarżyńska, Bochnia, Polska 120847077.
222346 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ”KAMBUD-spółka cywilna”
Adam Piec, Anna Kliszczyk, Renata Skarżyńska, Bochnia, Polska
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120847077 i dokonanie wpisu: „KAMBUD-spółka cywilna” Anna
Kliszczyk, Bochnia, Polska 120847077.
222622 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Mała Gastronomia” Andrzej Gumola,
Grabina Wola Polska 590560420 i dokonanie wpisu: SCARABEUS
EXPRESS Andrzej Gumola, Głuchów, Polska 590560420.
222782 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002042806.
223106 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLPHARM Jerzy Plechanow, Warszawa,
Polska 017195890 i dokonanie wpisu: SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015174398.
223198 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
223395 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„MIRJAX”- Mirosław Wysocki, Włocławek, Polska 910303101 i doko‑
nanie wpisu: NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE KAROLINA WYSOCKA,
Włocławek, Polska341303305.
223635 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ALTAX” Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Poznań, Polska 633000240 i dokonanie wpisu: SHER‑
WIN-WILLIAMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Brodziszewo, Polska 633000240.
223905 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo‑
we GAMATEX SPÓŁKA JAWNA MARIA GACEK, PIOTR GACEK, Stare
Bystre, Polska 004420704 i dokonanie wpisu: GAMATEX FASHION
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Stare Bystre, Polska 004420704.
224051 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO I. Michalik, R. Pikie‑
wicz Spółka Jawna, Tychy, Polska 278154532 i dokonanie wpisu:
GRUPA LEONARDO R.PIKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska
278154532.
224051 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO R.PIKIEWICZ SPÓŁ‑
KA JAWNA, Tychy, Polska 278154532 i dokonanie wpisu: GRUPA
LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Polska 278154532.
224051 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Tychy, Pol‑
ska 278154532 i dokonanie wpisu: GRUPA LEONARDO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Tychy, Polska 278154532.
224542 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4519/18/744) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2567486 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224542 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
224787 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
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224787 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
224788 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
224788 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
224789 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
224789 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
224792 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
224792 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
225288 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
225306 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
225610 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GUMALIT-HAAS LECH HAAS, Szczecin,
Polska i dokonanie wpisu: GUMALIT - HAAS SPÓŁKA JAWNA, Szcze‑
cin, Polska 360438915.
225704 2018 07 16 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: Polskapresse Spółka z o.o., Warszawa, Polska
012047699 Media Regionalne Spółka z o.o., Warszawa, Polska
930701694 i dokonanie wpisu: POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012047699 oraz w ru‑
bryce E wykreślenie wpisu: Wspólne prawo ochronne”.
225948 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
225949 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
225950 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
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225951 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
225952 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu:
„INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska
473047191.
226083 2018 07 04 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.
226108 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
226126 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie
wpisu: NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806.
226495 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ”OD A DO Z” Spółka z o.o., Łódź, Polska
473199765 i dokonanie wpisu: „OD A DO Z” SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź, Polska 473199765.
227219 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Kuba SPORT” – Jakub Metelski, Warsza‑
wa, Polska 140161750 i dokonanie wpisu: POLSKI KOMITET OLIM‑
PIJSKI, Warszawa, Polska 007020780.
227219 2018 07 12 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 12 maja 2017 r. udzielono niepełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez JAKUB METELSKI KUBA SPORT
Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
227284 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
227298 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
227366 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX-INVEST Spółka Akcyjna,
Konin, Polska 311089166 i dokonanie wpisu: KONIMPEX PROJEKT
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, Polska
311089166.
227620 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SWAROG GROUP Wojciech Kuczyński,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: T&M MAREK SZMIT, Warsza‑
wa, Polska 011238144.
228382 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MAGIT” Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Psary, Polska 932093030 i dokonanie wpisu: „MAGIT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol‑
ska 932093030.
228540 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ANSELL LIMITED, Richmond, Australia
i dokonanie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Australia.
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228540 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SxWell Australia Pty, Ltd., Richmond, Au‑
stralia i dokonanie wpisu: LifeStyles Healthcare Pte Ltd., Singapur,
Singapur.
230571 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NASZE PASZE IRENEUSZ SOBCZAK SPÓŁ‑
KA JAWNA, Biskupice Ołoboczne, Polska 302716800 i dokonanie
wpisu: TASOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Biskupice Ołoboczne, Polska 368874478.
230975 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TMSI PARTNERS S.C.S., LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WRO‑
CŁAW, Polska.
230975 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WROCŁAW,
Polska i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
230976 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TMSI PARTNERS S.C.S., LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WRO‑
CŁAW, Polska.
230976 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WROCŁAW,
Polska i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
231416 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
231417 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
231498 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLNORD SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Gdynia, Polska 000742457 i dokonanie wpisu: POLNORD
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000742457.
231727 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BOMAR Marek Niemczyk, Mysłowice,
Polska 271431891 i dokonanie wpisu: Niemczyk Marek, Mysłowice,
Polska.
232205 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 930171612.
232613 2018 07 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 maja 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku
Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt BI.X.Ns‑
-Rej.Za 1669/18/237) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2571647 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na
znak towarowy R.232613 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Eubioco Spółka Akcyjna z siedzibą
w Łodzi”.
233094 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 340118385 i dokonanie wpisu: KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 340118385.
233841 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKI TEAM Spółka z ograniczoną odpo‑
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wiedzialnością, Warszawa, Polska 015222269 i dokonanie wpisu:
SKI TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146592183.
233983 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
234294 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
236625 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 3LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356781361 i dokonanie wpisu:
ELECTRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 364258423.
237893 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDICA MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360344278
i dokonanie wpisu: MEDICA SOLUTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360344278.
238649 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESTETICMED.PL s.c. Marcin Bieńkowski,
Ilona Wnuk-Bieńkowska, Bydgoszcz, Polska 340860200 i dokona‑
nie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Byd‑
goszcz, Polska 3340860200.
239164 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
240378 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011873900
i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900.
240824 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT Monika i Zbigniew Harasym Spół‑
ka Jawna, Koszalin, Polska 320772203 i dokonanie wpisu: AKANT
ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin, Polska 330561303.
240825 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT Monika i Zbigniew Harasym Spół‑
ka Jawna, Koszalin, Polska 320772203 i dokonanie wpisu: AKANT
ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin, Polska 330561303.
241020 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO AHEAD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
301264341 i dokonanie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED
ANDRZEJ JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 301264341.
241020 2018 07 12 A.E. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED
ANDRZEJ JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań,
Polska 301264341 i dokonanie wpisu: ŁUKASZ MINTA, Poznań, Pol‑
ska ANDRZEJ JEGLICZKA, Poznań, Polska oraz w rubryce E doko‑
nanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 11 lipca 2017 roku
ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
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241534 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „INTER GLOBUS” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011873900
i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900.
242239 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISIO Polska Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Olsztyn, Polska 519471396 i dokonanie wpisu:
PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 519471396.
242615 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARIUSZ DĄBROWSKI, Mielno, Polska
i dokonanie wpisu: MAGDALENA DURDA-DMITRUK, Warszawa,
Polska.
242873 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Agencja Artystyczna Go Ahead Spół‑
ka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301264341
i dokonanie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED ANDRZEJ
JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
301264341.
242873 2018 07 12 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: AGENCJA ARTYSTYCZNA GO-AHED ANDRZEJ
JEGLICZKA, ŁUKASZ MINTA SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
301264341 i dokonanie wpisu: ŁUKASZ MINTA, Poznań, Polska
ANDRZEJ JEGLICZKA, Poznań, Polska oraz w rubryce E dokonanie
wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 11 lipca 2017 roku ustano‑
wiono wspólne prawo ochronne”.
243281 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX INVEST Spółka Akcyjna, Ko‑
nin, Polska 311089166 i dokonanie wpisu: KONIMPEX-INVEST PRO‑
JEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin,
Polska 311089166.
243283 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX INVEST Spółka Akcyjna, Ko‑
nin, Polska 311089166 i dokonanie wpisu: KONIMPEX-INVEST PRO‑
JEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin,
Polska 311089166.
243288 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TMSI PARTNERS S.C.S., LUKSEMBURG,
Luksemburg i dokonanie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WRO‑
CŁAW, Polska.
243288 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, WROCŁAW,
Polska i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
243650 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT Sp. z o.o., Kraków, Polska i doko‑
nanie wpisu: BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska
361578655.
243790 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Inter Globus” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011873900
i dokonanie wpisu: JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011873900.
244518 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ESTETICMED.PL” MARCIN BIEŃKOWSKI,
ILONA WNUK-BIEŃKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Pol‑
ska 340860200 i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, Polska 340860200.
245447 2018 07 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszaw w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19113/16/290) wpisano do Reje‑
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stru Zastawów pod pozycją 2467008 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245447 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, Lon‑
don Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wiel‑
kiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
245447 2018 0704 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5498/18/881) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2467008 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245447 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”.
246126 2018 07 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 20 paź‑
dziernika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13802/15/846) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467838 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246126 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Króle‑
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübel‑
bach), Szwajcaria”.
246126 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5471/18/432) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2467838 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246126 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”.
246127 2018 07 04 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 paź‑
dziernika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13813/15/568) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467003 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246127 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Króle‑
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübel‑
bach), Szwajcaria”.
246127 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5461/18/111) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2467003 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246127 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”.
246373 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
246724 2018 07 19 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r. syg. akt:
XII GNc 704/14/AM, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzekucyjne‑
go prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wie‑
rzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka akcyjna z sie‑
dzibą w Katowicach”.
246984 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
247133 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 011900979 i do‑
konanie wpisu: PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJ‑
NYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011900979.
249911 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WLAZŁO JAKUB, Dąbrowa Chotomowska,
Polska i dokonanie wpisu: RITF ADVNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna, Polska 140670002.
250275 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica, Polska 091279630 i dokonanie wpi‑
su: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Karczew, Polska 010319171.
250420 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
250422 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
250617 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
250681 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Pol‑
ska 006318849 i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
251151 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
251413 2018 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA
APTECZKA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 015405567 i dokonanie
wpisu: DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ AKTYWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302769439.
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251646 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
251722 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Pol‑
ska 006318849 i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
251774 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V., OOSTERHO‑
UT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis,
Francja.
252394 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WLAZŁO JAKUB, Dąbrowa Chotomowska,
Polska i dokonanie wpisu: RITF ADVNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonna, Polska 140670002.
252407 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA Spółka z ograni‑
czona odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 020290650 i dokona‑
nie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
252422 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
252446 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM
SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska 320772203 i dokonanie wpisu:
AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin, Polska 330561303.
253180 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT MONIKA I ZBIGNIEW HARASYM
SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska 320772203 i dokonanie wpisu:
AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin, Polska 330561303.
253297 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Pol‑
ska 006318849 i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
253305 2018 07 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA
APTECZKA, Grodzisk Mazowiecki, Polska 015405567 i dokonanie
wpisu: DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ AKTYWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
302769439.
253493 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX INVEST Spółka Akcyjna, Ko‑
nin, Polska 311089166 i dokonanie wpisu: KONIMPEX-INVEST PRO‑
JEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin,
Polska 311089166.
255227 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141630720 i dokonanie wpisu:
UCANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 147265339.
255230 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141630720 i dokonanie wpisu:
UCANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 147265339.
255338 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
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Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6393/18/846) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571578 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-255338 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
255811 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
255812 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
256112 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141630720 i dokonanie wpisu:
UCANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 147265339.
256305 2018 07 25 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 28 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycz‑
nej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 3816/17/770) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2546039 zastaw rejestrowy na prawie ochron‑
nym udzielonym na znak towarowy R-256305 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec ITAKA HOLDINGS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu”.
257188 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
257308 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
257309 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.
258959 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V., OOSTERHO‑
UT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis,
Francja.
259071 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Pol‑
ska 006318849 i dokonanie wpisu: MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 02224534.
259186 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
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i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.

i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.

260393 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLARIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo‑
-Osiedle, Polska 361921789 i dokonanie wpisu: SOLARIS BUS & CO‑
ACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo-Osiedle, Polska 010498995.

263173 2018 07 24 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upomi‑
nawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 października
2016 r. sygnatura akt VIII GNc 3768/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 10 marca 2017 r. Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym w Olsztynie w toku postępowania egzekucyjne‑
go prowadzonego pod sygnaturą akt Km 577/17, dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wie‑
rzyciela: REFLEKS HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialno‑
ścią z siedzibą w Białymstoku”.

260828 2018 07 19 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: VISPRO T. WAPIŃSKI, Z. SOBIESZCZAŃSKI SPÓŁKA
JAWNA, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: JW. INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska DS.
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbu‑
szowa, Polska oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie
Regulaminu z dnia 20 lutego 2018 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
261061 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
261681 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec,
Polska 011302860 i dokonanie wpisu: HYGIENIKA DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, Polska 142222638.
261870 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: USP ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142269887 i dokonanie
wpisu: SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020582251.
262072 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V., OOSTERHO‑
UT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis,
Francja.
262085 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
262252 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.,
Kruszwica, Polska 091279630 i dokonanie wpisu: BUNGE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew, Pol‑
ska 010319171.
262576 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybów Kolonia, Polska 016239875
i dokonanie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 016239875.
262613 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.,
Kruszwica, Polska 091279630 i dokonanie wpisu: BUNGE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew, Pol‑
ska 010319171.
263004 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
263005 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650

263220 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „KRUSZWICA”
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica, Polska 091279630 i dokonanie wpi‑
su: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Karczew, Polska 010319171.
263243 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V., OOSTERHO‑
UT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine Saint Denis,
Francja.
263325 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybów Kolonia, Polska 016239875
i dokonanie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 016239875.
263326 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybów Kolonia, Polska 016239875
i dokonanie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 016239875.
263599 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIEŃKOWSKI MARCIN, WNUK-BIEŃKOW‑
SKA ILONA ESTETICMED.PL SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Polska
i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Bydgoszcz, Polska 340860200.
263765 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYN‑
NYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock,
Polska 012667887 i dokonanie wpisu: PERN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, Polska 000044641.
264134 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONIMPEX INVEST Spółka Akcyjna, Ko‑
nin, Polska 311089166 i dokonanie wpisu: KONIMPEX-INVEST PRO‑
JEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin,
Polska 311089166.
264361 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIEŃKOWSKI MARCIN, WNUK-BIEŃKOW‑
SKA ILONA ESTETICMED.PL SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Polska
i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Bydgoszcz, Polska 340860200.
266771 2018 07 19 E. Dokonano wpisu: „Na podstawie Regula‑
minu z dnia 25 lutego 2016 ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
266771 2018 07 19 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska DOROTA KALANDYK
– BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska PAWEŁ BOGUSZ,
Lublin, Polska MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska i dokonanie wpisu:
ANNA TRUS, Lublin, Polska MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: „Regulamin znaku towarowego
z dnia 4 października 2017 r. określające zasady używania znaku
towarowego”.
267713 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
267740 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
BAAR, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
268423 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6389/18/931) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571685 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268423 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
270701 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAKOWSKI ANDRZEJ, SŁOBODZIAN-RA‑
KOWSKA JANINA CENTRUM TERAPII MANUALNEJ SPÓŁKA CYWIL‑
NA, Sierosław, Polska i dokonanie wpisu: CENTRUM TERAPII MANU‑
ALNEJ ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN - RAKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Sierosław, Polska 30055783.
271524 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska302655470 i dokonanie wpisu:
CEDEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po‑
znań, Polska 365338986.
272376 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITUM OWOCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 271017306 i do‑
konanie wpisu: TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śląski,
Polska 241841661.
272693 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6391/18/044) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571723 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272693 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
272713 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TIZ-IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012776352
i dokonanie wpisu: ZCC Cutting Tools Europe GmbH, Düsseldorf,
Niemcy.
272892 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
272986 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 519471396 i dokonanie
wpisu: PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 519471396.
274355 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 lutego
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2601/17/171) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2523651 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274355 w celu zabez‑
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pieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, Lon‑
don Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wiel‑
kiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
274355 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5490/18/673) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2523651 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274355 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”.
274908 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V.,
OOSTERHOUT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine
Saint Denis, Francja.
275783 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
276240 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192517270 i dokonanie
wpisu: ETRAVEL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 144414773.
276475 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARQUARD MEDIA INTERNATIONAL AG,
BAAR, Szwajcaria i dokonanie wpisu: MARQUARD MEDIA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010279247.
276557 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN TRADING COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wrocław, Polska 021545967 i dokonanie wpisu:
WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Pol‑
ska 021545967.
276960 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIONAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351578655 i dokonanie wpisu:
BIONAT FEDEROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 351578655.
277046 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATOIUM POLFA ŁÓDŹ SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
277232 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015222269 i dokonanie
wpisu: SKI TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146592183.
277233 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015222269 i dokonanie
wpisu: SKI TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146592183.
278436 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
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122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
278834 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KORPAL KRZYSZTOF, BIELECKI GRZE‑
GORZ, RUSEK KRZYSZTOF KGK TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Kraków,
Polska i dokonanie wpisu: KGK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
361816905.
279068 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Diverse Brand & Marketing Spólka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192975787.
279981 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DEN BRAVEN HOLDING B.V.,
OOSTERHOUT, Holandia i dokonanie wpisu: BOSTIK SA, La Plaine
Saint Denis, Francja.
280025 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
280439 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: OUTSOURCING AND MANAGE‑
MENT SERVICES COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020830281 i dokonanie wpisu: GF
CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 361501099.
280829 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WNUK-BIEŃKOWSKA ILONA BIEŃKOW‑
SKI MARCIN, ESTETICMED.PL SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Pol‑
ska 340860200 i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, Polska 340860200.
280843 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WNUK-BIEŃKOWSKA ILONA BIEŃKOW‑
SKI MARCIN, ESTETICMED.PL SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz, Pol‑
ska 340860200 i dokonanie wpisu: ESTETICMED.PL BIEŃKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, Polska 340860200.
282239 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 020290650
i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
282321 2018 07 24 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 9 września 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez FOOTMATE POLSKA K. WIE‑
LUŃSKI, K. WIELUŃSKA SPÓŁKA JAWNA Lubin, Polska na czas nie‑
określony.”
282649 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Diverse Brand & Marketing Spólka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192975787.
282650 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
282866 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Pol‑
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ska 356323322 i dokonanie wpisu: ELFA PHARM POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 121591065.
285681 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICON HEALTH & FITNESS, INC., LOGAN,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ICON-ALTRA LLC,
Logan, Stany Zjednoczone Ameryki.
286369 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
3603648840.
286370 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
3603648840.
286755 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
3603648840.
287363 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICON HEALTH & FITNESS, INC., LOGAN,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ICON-ALTRA LLC,
Logan, Stany Zjednoczone Ameryki.
287733 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BESTER SKLEJKI SPÓŁKA JAWNA, Łańcut,
Polska 690672854 i dokonanie wpisu: BESTER SKLEJKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Łańcut, Polska 690672854.
288141 2018 07 05 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 marca
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3777/17/996) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2466436 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288141 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, Lon‑
don Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wiel‑
kiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
288141 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwiet‑
nia 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 5475/18/036) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2466436 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288141 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”.
288239 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LUCA CAGGIARI, Pordenone, Włochy
i dokonanie wpisu: Midea Group Co., Ltd., Beijiao, Chiny.
289818 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Diverse Brand & Marketing Spólka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
„ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192975787.
289862 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
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289863 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
289864 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
290505 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMOLEŃSKA GRAŻYNA
CALDENA, Ludowice, Polska 340443263 i dokonanie wpisu: CAL‑
DENA GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy, Polska 340443263.
290665 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KARINA SKWIERCZYŃŚKA, Gdynia, Polska
i dokonanie wpisu: KULPA MAŁGORZATA, Gdynia, Polska.
291161 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587;
INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260 i dokonanie
wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260; VERBIS
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587.
291341 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GK Genowefa Kiszko, Białystok, Polska
200182035 KARL DOMINIKA KISZKO, Białystok, Polska 366196608
i dokonanie wpisu: Dominika Kiszko, Białystok, Polska Genowefa
Koszko, Białystok, Polska.
291359 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
291359 2018 07 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.
291360 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands, Buttikon, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria.
291360 2018 07 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.
291561 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
292249 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6395/18/648) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292249 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
292390 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141630720 i dokonanie wpisu:
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UCANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 147265339.
292403 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JACEK KUCZYŃŚKI, Dolaszewo, Polska
i dokonanie wpisu: TRADING POLSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła, Polska
368233354.
292426 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITUM OWOCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 271017306 i do‑
konanie wpisu: TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śląski,
Polska 241841661.
292609 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293123 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 czerwca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6994/18/853) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2573161 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293123 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Farmio Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
293124 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 czerwca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6995/18/254) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2572942 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293124 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie wobec Farmio Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
293238 2018 07 04 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6399/18/252) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571577 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293238 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
293247 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293248 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293249 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293651 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293784 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6401/18/256) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571492 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293784 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
293785 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6392/18/445) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571572 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-293785 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
293938 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
293939 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
3603648840.
294156 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
3603648840.
294273 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6384/18/926) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571963 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294273 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
294344 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
294345 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587.
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294761 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
091412542 i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360364884.
295167 2018 07 17 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1733/18/969) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570319 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295167 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Pol‑
ska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Inea
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
295191 2018 07 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLO‑
GIES POLSKA SPÓŁKA Akcyjna, Warszawa, Polska 147116303 i do‑
konanie wpisu: CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 147116303.
295267 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis SErvices LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis SErvi‑
ces LLC, Persippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
296188 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: ETOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
297330 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDICA MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360344278
i dokonanie wpisu: MEDICA COLUTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360344278.
297450 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
297451 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
297452 2018 07 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
360140340 i dokonanie wpisu: „ETOS” SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk,
Polska 192975787.
298178 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
298179 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
298180 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
298181 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
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i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
298226 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
299029 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAM MALESA, Olesin, Polska i dokona‑
nie wpisu: MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesin,
Polska 365129596.
299289 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SADY DOLINA NOTECI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiłowo, Polska 365440532
i dokonanie wpisu: DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Polska
366989131.
300463 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
300515 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GHELAMCO GP 5 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SIENNA TOWERS SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 146863311 i dokonanie wpisu:
GHELAMCO GP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ THE HUB SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 146863311.
301179 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350637551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 350637551.
301882 2017 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 22 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6390/18/643) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2571407 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-301882 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
302137 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
302138 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEDISFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361502526 i dokonanie
wpisu: MEDIFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ , Warszawa, Polska 369178210.
302351 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybów Kolonia, Polska 016239875
i dokonanie wpisu: AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska016239875.
302444 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 250698515 i dokonanie
wpisu: EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 350279590.
302446 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
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POWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 250698515 i dokonanie
wpisu: EDEN SPRINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 350279590.
302475 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387 i dokonanie
wpisu: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 365394387.
303141 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
365985384 i dokonanie wpisu: AUTOMAPA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016340456.
303897 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTILUM MARCIN BOTWINA, Gdańsk,
Polska 364866217 i dokonanie wpisu: OPTILUM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk, Polska 367116600.
304015 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365394387 i dokonanie
wpisu: GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 365394387.
304313 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek,
Polska i dokonanie wpisu: GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 411141076.
305560 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STEINHOFF SERVICE GMBH, WESTERSTE‑
DE, Niemcy i dokonanie wpisu: GT Global Trademarks SA, Martigny,
Szwajcaria.
306004 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6387/18/129) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2571247 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-306004 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
306006 2018 07 05 D. Dokonano wpisu: „W dniu 23 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6396/18/049) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2571494 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-306006 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Natura Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
238 381 2016 05 26
283 689 2018 02 06

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.. Wnioskiem z dnia
06.02.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.283689.
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211 832

256 781
267 271
267 749
267 750
290 314

292 899
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Prawo wygasło w części dla towarów: napo‑
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), w tym win
a, destylaty owocowe, destylaty gronowe,
brandy, likiery, grappa z wyłączeniem wina
i napoje alkoholowe, pochodzące wyłącznie
z Włoch.
2017 12 12 Prawo wygasło w części dla towarów z kl. 05:
„preparatu farmaceutyczne” i dokonuje wpi‑
su: „preparaty farmaceutyczne do stosowa‑
nia w leczeniu choroby Pakinsona”, klasa 05.
2018 03 19 Prawo wygasło w części dla towarów: whi‑
sky z wyłączeniem szkocka whisky, klasa 33.
2018 03 19 Prawo wygasło w części dla towarów: whi‑
sky z wyłączeniem szkocka whisky, klasa 33.
2018 03 19 Prawo wygasło w części dla towarów: whi‑
sky z wyłączeniem szkocka whisky, klasa 33.
2018 03 19 Prawo wygasło w części dla towarów: whi‑
sky z wyłączeniem szkocka whisky, klasa 33.
2018 02 01 Prawo wygasło w części dla towarów: pre‑
paraty farmaceutyczne z wyłączeniem do‑
ustnych produktów leczniczych stosowa‑
nych w terapii samoistnego nadciśnienia
tętniczego (klasa 5 w części).
2018 01 09 Prawo wygasło w części dla towarów:
antybiotyki, środki antykoncepcyjne
chemiczne, antyseptyki, preparaty bak‑
teriologiczne do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aroma‑
tyczne] preparaty do celów leczniczych,
balsamy do celów leczniczych, białkowe
suplementy diety, biologiczne prepa‑
raty do celów medycznych, chemiczno
- farmaceutyczne preparaty, cukierki do
celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne
preparaty do celów medycznych, die‑
tetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, enzymy do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne pre‑
paraty, środki przeciw gorączce, prepa‑
raty przeciw hemoroidom, hormony do
celów medycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekar‑
stwa, kapsułki skrobiowe do celów far‑
maceutycznych, kwasy do celów farma‑
ceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu
w kroplach, leki do użytku medycznego,
leki pomocnicze (wspierające), lotony do
celów farmaceutycznych, środki przeciw
migrenie, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze,
maści do celów farmaceutycznych, mine‑
ralne suplementy diety, środki nasenne,
środki na uspokojenie nerwów, prepara‑
ty medyczne do odchudzania, odczyn‑
niki chemiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, odżywcze suple‑
menty diety, środki do leczenia oparzeń,
pastylki do celów farmaceutycznych,
plastry do celów medycznych, płyny do
płukania ust do celów leczniczych, środ‑
ki medyczne przeciw poceniu się, środ‑
ki medyczne przeciw poceniu się stóp,
płyny do przemywania pochwy, poma‑
dy do celów medycznych, preparaty
medyczne na porost włosów, preparaty
do leczenia trądziku, preparaty z mikro‑
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organizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, przeciwbólowe środki,
środki przeczyszczające, plastry przylep‑
ne, taśmy przylepne do celów medycz‑
nych, plastry samoprzylepne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty farmaceutyczne przeciw sło‑
necznym oparzeniom, syropy do użytku
farmaceutycznego, szczepionki, środki
przeciwko pasożytom przewodu po‑
karmowego, tabletki do celów farma‑
ceutycznych, chemiczne preparaty dla
testów ciążowych, środki trawienne do
celów farmaceutycznych, uspokajające
leki, wazelina do celów leczniczych, wi‑
taminowe preparaty, woda utleniona do
celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa przeciw zaparciom, żywność
dla niemowląt (klasa 05).
300 161 2018 04 09 Prawo wygasło w części dla towarów w kla‑
sie 30: słodycze.

368
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.
273 797 07/2015 2015 02 06 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 19 stycznia 2015 r.
o udzieleniu prawa na znak towa‑
rowy w części dotyczącej wykazu
usług:
			
prawidłowo powinno być: 35: usłu‑
gi w zakresie reklamy i promocji
nieruchomości świadczone rów‑
nież on-line; prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: zaso‑
bów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, dzier‑
żawy, zagospodarowania, sprze‑
daży, użyczenia; usługi organizo‑
wania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w ob‑
rębie nieruchomości; doradztwa
i pomocy w zarządzaniu przed‑
sięwzięciami obrotu nieruchomo‑
ściami; usługi pomocy w przepro‑
wadzaniu operacji handlowych
przez Internet; usługi zarządzania
miejscami wystawowymi w nie‑
ruchomościach; usługi promocji
obrotu nieruchomościami miesz‑
kalnymi, powierzchniami użyt‑
kowymi i lokalami mieszkalnymi;
usługi wynajmowania miejsc na
umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on-line; usługi
w zakresie sprzedaży domów, lo‑
kali mieszkalnych i powierzchni
użytkowych; usługi opracowy‑
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wania koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem eko‑
nomicznym; usługi inwestora
budowlanego w aspekcie eko‑
nomiczno-organizacyjnym pla‑
nowania inwestycji budowlanej;
usługi zarządzania wspólnym do‑
brem majątkowym.
273 798 07/2015 2015 02 06 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 19 stycznia 2015 r.
o udzieleniu prawa na znak towa‑
rowy w części dotyczącej wykazu
usług:
			
prawidłowo powinno być: 35: usłu‑
gi w zakresie reklamy i promocji
nieruchomości świadczone rów‑
nież on-line; prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: zaso‑
bów lokalowych, nieruchomości
przeznaczonych do najmu, dzier‑
żawy, zagospodarowania, sprze‑
daży, użyczenia; usługi organizo‑
wania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą w ob‑
rębie nieruchomości; doradztwa
i pomocy w zarządzaniu przed‑
sięwzięciami obrotu nieruchomo‑
ściami; usługi pomocy w przepro‑
wadzaniu operacji handlowych
przez Internet; usługi zarządzania
miejscami wystawowymi w nie‑
ruchomościach; usługi promocji
obrotu nieruchomościami miesz‑
kalnymi, powierzchniami użyt‑
kowymi i lokalami mieszkalnymi;
usługi wynajmowania miejsc na
umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on-line; usługi
w zakresie sprzedaży domów, lo‑
kali mieszkalnych i powierzchni
użytkowych; usługi opracowy‑
wania koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem eko‑
nomicznym; usługi inwestora
budowlanego w aspekcie eko‑
nomiczno-organizacyjnym pla‑
nowania inwestycji budowlanej;
usługi zarządzania wspólnym do‑
brem majątkowym.
301 741 02/2018 2018 04 12 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 08.08.2017 r.
w sprawie udzielenia prawa na znak
towarowy w części dotyczącej na‑
zwy Zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: MAMA‑
STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
301 786 02/2018 2018 05 02 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 18.08.2017 r.
w sprawie udzielenia prawa na znak
towarowy
			
prawidłowo powinno być: Urząd
Patentowy RP udziela prawa
ochronnego na znak towarowy
słowny Betacom, zgłoszony w dniu
15.02.2017 r.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
136333
RITZ
30
THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South StreetLondon W1K 1DF (GB)
2017 12 01
2018 02 12
2018 01 25
597311
BAILEYS
A.H. Verweij, Viola Park, Voa Penasch sot 17CH-7078
Lenzerheide (CH)
2017 06 27
2017 07 31

25
2017 07 13

647508
LACURA
3
Aldi GmbH & Co. KG, Burgstraße 3745476 Mülheim an der
Ruhr (DE)
2017 12 19
2018 02 26
2018 02 08
730497
POTATO TOAST
29
MC CAIN ALIMENTAIRE, Zone IndustrielleF-62440 HARNES (FR)
2017 06 16
2017 07 31
2017 07 13
749135
Allergosan
5
AKTSIONERNO DROUJESTVO „SOPHARMA”, 16, oulitsa „Iliensko
chaussee”BG-1220 SOFIA (BG)
2017 12 22
2018 03 12
2018 02 22
773035
BOSS
9, 14, 18, 25, 28, 34
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG,
DIESELSTRASSE 12 72555 METZINGEN (DE)
2001 08 16
2002 04 08
2002 02 07
785412
WETTA SPORTSWEAR
CFE: 25.01.09, 26.04.15, 27.05.01
25
ZİRVETEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Kalenderhane ŞehzadebaşiMektebi Darulhan 9/2Bodrum
13EMINÖNÜ/İSTANBUL (TR)
2017 12 26
2018 02 19
2018 02 01
792661
BACKEYE
9
Brigade Electronics Group Plc, The Mills, Station Road,South
Darenth, Kent DA4 9BD (GB)
2018 02 03
2018 03 12
2018 02 22
851410
ILIFE
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2018 01 18
2018 02 26
2018 02 08
855406
ARX
6, 19, 37
KOVINOPLASTIKA LOŽ-Industria Kovinskih in plastičnih
izdelkov d.d., Cesta 19. Oktobra 57SI-1386 Stari Trg Pri Ložu (SI);
KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o., Lož, Cesta 19. oktobra 57, SI-1386
Stari trg pri Ložu (SI)
2017 06 26
2017 07 31
2017 07 13
868158
Shark
CFE: 03.09.02, 25.01.09, 27.05.01, 28.01.00
8
Al Soliman & Partners Lord For Trading & Industry, Rue de Abdel
Aziz dans le Terred’Ashour et d’Haridi Kism D’AL’ ArabePort
Said (EG)
2017 12 19
2018 03 12
2018 02 22
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902576
Capasil
1, 2, 19
DAW SE, Roßdörfer Str. 5064372 Ober-Ramstadt (DE)
2017 02 06
2017 03 13
2017 02 23
904712
Fructaid
5
Pro Natura Gesellschaft für gesunde Ernährung mbH, KonradAdenauer-Allee 8-1061118 Bad Vilbel (DE)
2018 01 08
2018 03 12
2018 02 22
927713
EROL
3
APOMEDICA SAGL, Rotfluhstrasse 28CH-8702 Zollikon (CH)
2017 12 13
2018 03 05
2018 02 15
993773
CUPRABLAU-Z
CFE: 24.17.01, 27.05.02, 29.01.04
5
CINKARNA, METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, p.o.,
Kidričeva 26SI-3000 Celje (SI)
2017 06 14
2017 09 25
2017 09 07
1000753

CFE: 18.03, 21.03, 28.05, 29.01

3, 5, 6, 8, 9, 12, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25,
26, 27,28, 29, 30, 32,
33, 35, 38, 39, 41, 43
”Football Club „Zenit” Joint-stock company, VOZNESENSKII PR.,
57/127 LIT. A, POM. 4-N RU-190068 SANKT-PETERBURG (RU)
2008 11 18
2009 07 06
2009 05 21
1004449
PRIMAMMA
5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 28
MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H., LORENZ-MANDLGASSE 50 A-1160 WIEN (AT)
2009 02 10
2014 08 04
2014 06 26
1024377
EMALEC
37
EMALEC, Rue de Chapoly F-69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES (FR)
2018 01 04
2018 03 05
2018 02 15
1128035
ICE
14
ICE IP S.A., 3, RUE DES TILLEULS L-8832 ROMBACH (LU)
2012 07 10
2012 11 19
2012 09 27
1141823
VoluMax
9
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 2273447 Oberkochen (DE)
2018 02 02
2018 03 12
2018 02 22
1156961
SUN DANCE
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12
3, 5, 9, 14, 18, 21, 25
DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG, CARL-METZ-STRASSE 1
76185 KARLSRUHE (DE)
2012 11 23
2013 06 10
2013 05 02
1157740
ELFATEK ELEKTRONIK
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.04
9
ELFATEK ELEKTRONİK MAKİNA VE OTOMASYONU SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Ankara Yolu Üzeri,Modesa Sanayi Sitesi,10735.
Sokak No:10KaratayKONYA (TR)
2017 11 13
2018 02 12
2018 01 25
1161360
DADIVA
5
ZENTIVA GROUP, A.S., U KABELOVNY 130 CZ-102 37 PRAHA
10-DOLNÍ MĚCHOLUPY (CZ)
2013 01 30
2013 07 22
2013 06 13
1179754
Q Path
1, 9
VWR INTERNATIONAL, 201 RUE CARNOT F-94120 FONTENAY SOUS
BOIS (FR)
2013 08 26
2013 12 09
2013 10 31
1182147
NEW WELL
3
MAKYAJ KOZMETIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Hadımköy Bağlantı Yolu AkçaburgazMah. No:
140EsenyurtISTANBUL (TR)
2017 12 20
2018 03 12
2018 02 22
1196603
Sinta Gamma
CFE: 03.07.16, 24.13.09, 29.01.13
25
LIMITED LIABILITY COMPANY «MIAS», SIGNALNYJ PR-D,
DOMOVLADENIE 7 B RU-127273 MOSCOW (RU)
2013 11 12
2014 05 12
2014 03 27
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1204662
GDX
9, 42, 45
ISBE GMBH, BAHNHOFSTR. 29 70372 STUTTGART (DE)
2014 02 14
2014 07 21
2014 06 05
1207191
Medidata
9
Medidata Solutions, Inc., 350 Hudson StreetNew York NY 10014
(US)
2013 10 21
2014 08 18
2014 07 03
1215507
safe
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7
SAFE S.P.A., VIA LAMBORGHINI, 18 I-40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO (BO) (IT)
2014 01 10
2014 10 27
2014 09 11
1215582
REAL FASHION
CFE: 27.05.01
43
SERTKAYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ, MIMAR
KEMALETTIN MAH. MESIHPAŞA CAD. NO:78/3 EMINÖNÜ FATIH
İSTANBUL (TR)
2013 11 18
2014 10 27
2014 09 11
1221233
SCENTYS FRAGRANCE ON AIR
3, 5, 9, 11
SCENTYS, 35 boulevard des CapucinesF-75002 Paris (FR)
2014 06 06
2018 01 29
2018 01 11
1229978
Gulliver
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
18, 25, 35
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo Kholdingovaya kompaniya
„Absolut”, Mazhorov per., d. 14, str. 5RU-107023 Moskva (RU)
2018 01 22
2018 02 26
2018 02 08
1233518
CFE: 28.05.00
9
HIGHSCREEN LIMITED, Room 302, 3/F, Malaysia Building,50
Gloucester RoadHong Kong (CN)
2015 01 27
2015 07 06
2015 05 28
1235024
Nea
REHAU AG + CO, RHENIUMHAUS 95111 REHAU (DE)
2014 07 16
2015 03 30

9, 11
2015 02 12

1236702
Palma Dela Créme
CFE: 26.01.18, 26.01.24, 27.05.02, 27.05.10
29, 30
PALMA, A.S., RACIANSKA 76 SK-836 04 BRATISLAVA (SK)
2014 10 30
2015 04 13
2015 02 26
1254350
TORMATIC
CFE: 26.11.03, 27.05.01
Novoferm tormatic GmbH, Eisenhüttenweg 644145
Dortmund (DE)
2014 11 18
2015 08 17

7, 16
2015 07 02

1255696
Hi HitchHike
CFE: 26.01.18
9, 39, 42
usus GmbH, Obergütschstrasse 22CH-6003 Luzern (CH)
2017 11 22
2018 02 12
2018 01 25
1257417
WANDERLUST
WANDERLUST HOLDINGS LLC, 26 Dobbin Street, 3rd
FloorBrooklyn NY 11222 (US)
2015 03 18
2018 01 08

16
2017 12 21

1270327
ELOM-080
5
Desmoid Aktiengesellschaft, Neuer Wall 8020354 Hamburg (DE)
2015 09 21
2015 12 07
2015 10 22
1276526
FASHION&FRIENDS
CFE: 24.17.25, 27.05.17, 29.01.12
16
FASHION COMPANY D.O.O., Bulevar Mihajla Pupina 115B11070
Beograd (RS)
2015 10 19
2016 01 18
2015 12 03
1281790A
Wooden House Century
CFE: 26.03.04
30
CHINA TEA CO., LTD., 10th Floor, No. 8 Chao Yang Men South
Street, Chaoyang District Beijing (CN)
2016 06 02
2016 09 26
2016 09 08
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1282312
X GUARD
12
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, cours
SablonF-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR)
2017 12 21
2018 01 22
2018 01 04

PİMSA OTOMOTİV TEKSTİLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞIRKETİ, TOSB-TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi,1. Cadde, 11.
Sokak, No: 6/2Şekerpınar-Çayırova-Gebze-Kocaeli (TR)
2017 08 24
2018 02 12
2018 01 25

1288981
TECHNOAVIA
9, 25, 35
Proizvodstvenno-vnedrencheskoe obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu „FIRMA „TECHNOAVIA”, oul. Vasilia
PetushkovaRU-125476 7, Moskva (RU)
2017 12 12
2018 02 12
2018 01 25

1338870
f.re.e
CFE: 24.17.02, 26.01.05, 26.04.10, 27.05.24, 29.01.13
16, 35, 41
Messe München GmbH, Am Messesee 281829 München (DE)
2018 02 06
2018 03 12
2018 02 22

1289241
CFE: 24.17.10, 26.01.03, 29.01.13
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2018 01 16
2018 02 26
2018 02 08
1305023
U Concept-The Ultimate Bio Trainer
7 Seas Orthodontics S.A., Rue du Chemin de Fer
17BBertrangeL-8057 (LU)
2017 11 13
2018 02 19
1306777
T-77
Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6CH-6146
Grossdietwil (CH)
2017 09 19
2017 12 11

10, 44
2018 02 01
5
2017 11 23

1306878
LONE STAR
30, 43
INVERSIONES MELKE 55, S.L., C/ Ortembach, 13-JE-03570 CALPE
(ALICANTE) (ES)
2016 04 14
2016 09 26
2016 08 25
1315874
WOGI
25
AYIŞIĞI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İncirtepe Mah. Doğan Arali Bulvari
No:21 K:1Esenyurtİstanbul (TR)
2018 01 10
2018 02 19
2018 02 01
1315875
MOONLIGHT
25
AYIŞIĞI TEKSTİL İNŞAAT TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İncirtepe Mah. Doğan Arali Bulvari
No:21 K:1Esenyurtİstanbul (TR)
2018 01 08
2018 02 12
2018 01 25
1316448
CFE: 26.07.04, 26.11.13
3, 18, 25
GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro, 16I-31044 MONTEBELLUNA
FRAZIONE BIADENE (TV) (IT)
2017 12 14
2018 02 05
2018 01 18
1316663
LA PAUSA
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2016 03 23
2016 12 05
2016 11 03
1326579
NEIRAXIN B
CFE: 28.05.00
5, 30
KALCEKS, akciju sabiedrība, Krustpils iela 53LV-1057 Rīga (LV)
2016 09 02
2017 01 23
2017 01 05
1331586
REDUCED SMELL
CFE: 01.15.11, 26.01.03
34
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, BATMark
Limited,Globe House4 Temple PlaceLondon WC2R 2PG (GB)
2016 08 17
2018 03 05
2018 02 15
1333525
SYMBIOSYS
BIOCODEX, 7 avenue GallieniF-94250 GENTILLY (FR)
2017 09 14
2017 10 16

5, 10
2017 09 28

1334346
Alpina ColorMix
2, 7, 16, 19, 37
DAW SE, Roßdörfer Str. 5064372 Ober-Ramstadt (DE)
2016 04 06
2017 03 27
2017 03 09
1334993
COSRX
3
JUN, SangHun, 1606-802, 19, Dongbaek 8-ro,Giheung-gu,YonginsiGyeonggi-do (KR)
2017 12 15
2018 02 19
2018 02 01
1335548
CFE: 27.05.01

Pureform Carpet

27

1339468
IDEAL
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
11
Krug & Priester Gmbh & Co. KG, Simon-Schweitzer-Str. 3472336
Balingen (DE)
2017 11 08
2018 01 03
2017 12 14
1342319
GALLUP
9, 16, 35, 41, 42
Gallup GmbH, Markgrafenstraße 4210117 Berlin (DE)
2018 01 30
2018 03 05
2018 02 15
1347363
bold.
CFE: 24.17.02, 27.05.17
9
techbold hardware services GmbH, Dresdner Straße 89A-1200
Wien (AT)
2017 02 15
2018 03 12
2018 02 22
1350615
VIVRE HOME
35
VIVRE DECO SRL, Soseaua Giurgiului, Nr. 321,Sector
4Bucuresti (RO)
2017 03 02
2017 07 10
2017 06 22
1362261
UBERLIN
CFE: 26.04.18
35, 38, 39, 42
Makukhin Evgeny Sergiiovich, vul. Bondarska, 3, kv. 104m. Kyiv
04073 (UA)
2017 04 07
2017 09 11
2017 08 24
1362480
allnex
CFE: 26.11.03, 27.05.04, 29.01.15
1, 2
Allnex Netherlands B.V., Synthesebaan 1NL-4612 RB Bergen op
Zoom (NL)
2017 02 24
2017 09 11
2017 08 24
1362826
Cook n’ Share
CFE: 25.01.06
21
INTERNATIONAL COOKWARE, 85 allée des Maisons
RougesF-36000 (CH)ATEAUROUX (FR)
2018 02 05
2018 03 12
2018 02 22
1363180
LP LA PINTA
CFE: 26.01.18, 27.05.22
25
SEL GIYIM GIDA TURIZM TEKSTIL INŞAAT SANAYI VE TICARET
LIMITED ŞIRKETI, Ziya Gökalp Mahallesi,Süleyman Demirel
Bulvari,Sinpas Is Merkezi, H-19/AIkitelli, BasaksehirIstanbul (TR)
2017 05 18
2017 09 25
2017 09 07
1363196
Fratelli Barri
CFE: 27.05.11
11, 20, 21, 24, 35, 42
Solventure Technology PTE. LTD, 143 Cecil Street 03-01 GB
BuildingSingapore 069542 (SG)
2017 06 13
2017 09 25
2017 09 07
1363210
Sio
CFE: 01.15.15, 26.03.06, 27.05.02, 29.01.13
3
BİLEŞİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Atatürk Mahallesi 2244.Sokak No. 9 Esenyurtİstanbul (TR)
2017 06 06
2017 09 25
2017 09 07
1363215
Unlimited
7
BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 3481739 München (DE)
2018 01 11
2018 02 12
2018 01 25
1366131
CFE: 01.15.15, 26.04.09, 29.01.12
6, 7, 9, 11, 17,
19, 20, 37, 42
Aqseptence Group GmbH, Passavant-Geiger-Str. 165326
Aarbergen (DE)
2016 10 27
2017 10 16
2017 09 28
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1367535
S
CFE: 24.15.02, 27.05.21
29, 30, 32, 35, 43
Subway IP Inc., 700 South Royal Poinciana Blvd. Ste 500Miami
Springs FL 33166 (US)
2017 01 13
2017 10 23
2017 10 05

1377621
DKC
CFE: 26.07.05, 29.01.12
6
Joint stock company «Dielektric Cable Sistems», Bochkin str.,
15RU-170017 Tver (RU)
2017 09 12
2017 12 18
2017 11 30

1369930
PERIODIZAÇÃO TÁCTICA P.T. BY VÍTOR FRADE
CFE: 21.03.01, 27.05.10
41
VÍTOR MANUEL DA COSTA FRADE, Rua António Nobre, 171P-4470140 Maia (PT)
2017 07 24
2017 10 30
2017 10 12

1377642
ERVAN
CFE: 01.01.01
11
Shenzhen Ruizi Light Electricity Technology Co., Ltd., 1-4 Floor,
No. 5 Plant,Yasen Industrial Area, No.8, Chengxin Road,Baolong
Industrial Zone, Baolong Community, Longgang Street,Longgang
District, Shenzhen (CN)
2017 09 25
2017 12 18
2017 11 30

1372161
Making the everyday extraordinary
8, 21, 35
Fiskars Corporation, Hämeentie 135 AFI-00560 Helsinki (FI)
2017 03 29
2017 11 13
2017 10 26
1372658
QBit
CFE: 27.05.01
10
CHISON MEDICAL IMAGING CO., LTD., No. 228, Chang Jiang East
Road,Block 51 and 53,Phase 5 Industrial Park,Shuo Fang, New
District, WuxiJiangsu Province (CN)
2017 06 27
2017 11 20
2017 11 02
1373936
MAYCO
CFE: 01.15.23, 28.03.00
26
MAYCO(FUJIAN) GROUP LTD, Industrial Zone, Dunyuan
Zhou,Changjiang Village, Ganzhe Town,Minhou County,
Fuzhou350000 Fujian (CN)
2017 08 24
2017 11 27
2017 11 09
1373941
BeSafe
CFE: 27.05.17, 29.01.12
18
HTS Hans Torgersen & Sønn AS, N-3535 Krøderen (NO)
2017 06 08
2017 11 27
2017 11 09
1373943
ADRIA
CFE: 18.03.02, 26.01.02, 27.05.01
29, 35
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante Starčevića 32HR48000 Koprivnica (HR)
2017 07 31
2017 11 27
2017 11 09
1374794
AFRODITA
3, 35, 41, 44
KOZMETIKA AFRODITA d.o.o., Kidričeva 54SI-3250 Rogaska Slatina
(SI)
2016 10 11
2017 12 04
2017 11 16
1374883
NATIVERT
5
COMPO FRANCE, Zone Industrielle, F-25220 ROCHE-LEZBEAUPRE (FR)
2017 08 23
2017 12 04
2017 11 16
1374961
ACQUA DI PARMA COLONIA PURA
CFE: 24.01.17, 24.09.01
3, 4
ACQUA DI PARMA S.R.L., Via Ripamonti, 99I-20141 Milano (IT)
2017 07 21
2017 12 04
2017 11 16
1377441
STARCASINO
BML Group Limited, The Experience Centre,Ta’Xbiex
SeafrontTa’Xbiex, XBX 1027 (MT)
2017 09 08
2017 12 18

9, 41, 42

1378481
VISCOGEL
CFE: 27.05.17
1
HANGZHOU SINO-HOLDING (CH)EMICALS CO., LTD, 1520 Jingui
Manson,387 Gudun RoadHangzhou (CN)
2017 10 13
2017 12 27
2017 12 07
1378503
grow
CFE: 24.15.01, 27.05.08
35
Robert Bosch GmbH, Wernerstr. 170469 Stuttgart (DE)
2017 10 20
2017 12 27
2017 12 07
1378580
FITLAND
CFE: 27.05.01
28
SHANXI YEEKANG FITNESS PRODUCTS CO., LTD., Room G, 15/F,
Tower A,King Office Building,No. 9 Fuxi Street,Taiyuan030002
Shanxi (CN)
2017 10 04
2017 12 27
2017 12 07
1379373
mijia
CFE: 24.01.25, 27.05.22, 28.03.00
25, 35
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources,No. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District100085
Beijing (CN)
2017 04 28
2018 01 03
2017 12 14
1379436
CFE: 26.01.03, 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., Gudao Town, Hekou
District,DongyingShandong (CN)
2017 10 13
2018 01 03
2017 12 14
1379451
CGW
CFE: 27.05.01
9
ZHEJIANG GREATWALL COMMUTATOR CO., LTD., No.
511 Development Zone Road,Economic Development
Zone,RuianZhejiang (CN)
2017 10 20
2018 01 03
2017 12 14
1379464
JG TEX
CFE: 09.01.25, 27.05.12
18, 25, 35
JOHN GARFIELD SK s.r.o., Mlynská 39SK-052 01 Spišská Nová
Ves (SK)
2017 08 03
2018 01 03
2017 12 14

1377490
KETEVAN
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J. Jasinskio g. 16FLT03163 Vilnius (LT)
2017 09 26
2017 12 18
2017 11 30

1379476
Alternativa
CFE: 26.01.03
9, 11, 35, 38
Grygorovska Svitlana Anatoliivna, 37 Raiduzhna Street, flat 2Kyiv
City 02218 (UA)
2017 04 04
2018 01 03
2017 12 14

1377492
JOHANN FRANCK
30, 35, 43
FRANCK, prehrambena industrija, dioničko društvo, Vodovodna
20HR-10000 ZAGREB (HR)
2017 10 13
2017 12 18
2017 11 30

1379780 CFE: 26.01.01, 26.04.09, 26.07.05, 29.01.12
29, 35, 36
NEW HOPE GROUP CO., LTD., Sector 4, Renmin South Road,Wuhou
District,Chengdu CitySichuan Province (CN)
2017 08 08
2018 01 03
2017 12 14

1377557
BOLE
CFE: 27.01.01, 27.05.01
7
NINGBO SHUANGMA MACHINERY INDUSTRY CO., LTD., Jiangnan
Export Processing Trade Area,Beilun District,NingboZhejiang (CN)
2017 06 13
2017 12 18
2017 11 30

1380750
RIGAS MELNAIS BALZAMS RIGA BLACK BALSAM
SINCE 1752 ORIGINAL RECIPE
CFE: 05.13.07, 07.01.01, 07.05.10, 14.05.01, 25.01.05
33
LATVIJAS BALZAMS, AS, Čaka iela 160LV-1012 Rīga (LV)
2017 10 11
2018 01 08
2017 12 21

2017 11 30

3988
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1383059
CFE: 24.17.25, 26.04.02
20
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 22
2018 01 04
1383060
ELEVATOR LAB
CFE: 27.05.03, 29.01.13
16, 35, 36, 41, 42
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9A-1030 Wien (AT)
2017 06 06
2018 01 22
2018 01 04
1383082
LPB
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD., No. 999 Fule Ave.,Leling
City253600 Shandong Province (CN)
2017 10 31
2018 01 22
2018 01 04
1383134
Q-PROVE
5, 31
Nuscience Group N.V., Booiebos 5B-9031 Drongen (BE)
2017 10 19
2018 01 22
2018 01 04
1383139
MAKS SCISSORS 100% HANDMADE
CFE: 24.17.07, 27.05.10, 27.07.24
3, 8, 35
Eric Max Stanley Casablanca, Anton-Auer-Straße 9A-6410 Telfs (AT)
2017 02 15
2018 01 22
2018 01 04
1383156
RUBY BUBBLES
CFE: 17.02.02, 27.05.10
32, 33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J. Jasinskio g. 16FLT03163 Vilnius (LT)
2017 09 26
2018 01 22
2018 01 04
1383162
THEE VAN OORDT
21, 30
Axxent Masters in Tea BV, Avelingen West 50NL-4202 MV
Gorinchem (NL)
2017 11 14
2018 01 22
2018 01 04
1383185
KANGER
CFE: 26.01.19, 27.05.17
11, 21
WENZHOU KANGER CRYSTALLITE UTENSILS CO., LTD., Caihong
Street,Longgang Town,Cangnan County (Chengdong Industrial
Area)Zhejiang (CN)
2016 11 10
2018 01 22
2018 01 04
1383225
PINK AGE SALON OF WIG
CFE: 02.03.10, 24.07.23, 29.01.12
26
Pinkage.Co., Ltd., 2F, 59, Wausan-ro,Mapo-guSeoul (KR)
2017 10 17
2018 01 22
2018 01 04
1383236
Goldeer
CFE: 03.04.07, 27.05.17
5
FUJIAN JINLU DAILY (CH)EMICALS, CO.,LTD., Dongxi Industrial
Zone,Honglai,Nan’an362300 Fujian (CN)
2017 07 06
2018 01 22
2018 01 04
1383322
RB ROYAL BEAUTY
CFE: 27.05.07
LUXECOM, 2 rue de SfaxF-75016 Paris (FR)
2017 10 18
2018 01 22

3, 18, 21
2018 01 04

1383397
NEOHYAL
3, 5, 10, 16, 35
Tatjana Birjukova, Viiralti 3/1-9EE-10117 Tallinn (EE)
2017 07 04
2018 01 22
2018 01 04
1383417
TEPLOCERAMIC
CFE: 26.11.12
11
Tkach Mykola Yevheniiovych, vul. Pereiaslavska, 83, kv. 1, m.
KremenchukPoltavska oblast 39600 (UA)
2017 08 09
2018 01 22
2018 01 04
1383518
PICOTHERM
9
Endress+Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7CH-4153 Reinach (CH)
2017 06 19
2018 01 22
2018 01 04
1383729
OK CAR SERVICE
CFE: 26.01.04, 27.05.10

37

Nr 10/2018

Alliance Automotive Germany GmbH, Albersloher Weg 27548155
Münster (DE)
2017 09 01
2018 01 22
2018 01 04
1384393
PUNTO
CFE: 27.05.04, 29.01.13
35
”Alfa Sport” Ltd., „Krasna Polyana” district,Building 222, entrance
B, apartment 16BG-1330 Sofia (BG)
2017 06 07
2018 01 29
2018 01 11
1384458
CFE: 26.04.04, 28.05.00, 29.01.12
3
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, kv.143, d. 3, Kommunisticheskaya
St,RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya oblast (RU)
201 (CH) 7 10 10
2018 01 29
2018 01 11
1384478
Gala
CFE: 02.03.04, 24.07.01
6, 11, 21, 35
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Borisovskiy zavod „Metallist”,
d.6, ul. 1-ogo Iyulya,g. Borisov222520 Minskaya obl. (BY)
2017 09 11
2018 01 29
2018 01 11
1384516
CLOREXYDERM
3, 5
I.C.F. S.r.l., Via G.B. Benzoni, 50I-26020 PALAZZO PIGNANO (CR) (IT)
2017 06 08
2018 01 29
2018 01 11
1384532
CFE: 04.05.05, 08.07.25, 26.15.01
30, 43
Gao Defu, 1-23-2#, No 16 Run Jing Yuan,Zhong Shan
District,Dalian CityLiaoNing Province (CN)
2017 10 20
2018 01 29
2018 01 11
1384558
FREDA
CFE: 26.11.01, 27.05.08
3
SHANDONG FREDA PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY, No. 989
Xinluo Street,High-Tech Development Zone,Jinan Shandong (CN)
2017 11 20
2018 01 29
2018 01 11
1384595
SELFISKIN
3, 35
LABORATOIRE PHYTO TERRA, 27 Rue des DamesF-75017 PARIS (FR)
2017 07 13
2018 01 29
2018 01 11
1384679
Fito Doktor
CFE: 28.05.00
3
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, kv.143, d. 3,
Kommunisticheskaya St,RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya
oblast (RU)
2017 10 10
2018 01 29
2018 01 11
1384686
MFZ
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 11, 16
Ningbo Landlink Imp. & Exp. Co., Ltd., No. 14 Building,Zhihuigu
Technology Square,Gutang Street, Cixi CityZhejiang Province (CN)
2017 10 24
2018 01 29
2018 01 11
1384739
CFE: 26.03.02, 28.03.00
7
Linyi Changtai Construction Machinery Co., Ltd., Jintang
Street,Zhengshan Town,Linshu County,Linyi CityShandong
Province (CN)
2017 11 01
2018 02 05
2018 01 18
1384754
BAURISAR
CFE: 27.05.01
18, 25
YUAN GANPING, No.11-1 Lichengyidui,Hecheng Village, Shiling
Town,Huadu District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2017 11 08
2018 02 05
2018 01 18
1384760
TWSBIJr
CFE: 27.05.01
16
SUZHOU TWSBI CO., LTD, Zhenshan West Road,Changshan Village
Nansha Town,Zhangjiagang City, SuzhouJiangsu (CN)
2017 11 20
2018 02 05
2018 01 18
1384768
JY
CFE: 27.05.01
12
Qingdao Xinjiangyuan Power Technology Co., Ltd., Tieshan
Industrial park,Tieshan Street Office,Huangdao District,Qingdao
City266400 Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 05
2018 01 18

Nr 10/2018
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1384786
CFE: 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD., North of Shengli
Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 02 05

32
2018 01 18

1384906
LASOTRONIC
CFE: 26.11.08, 27.05.08
9, 10
Lasotronic AG, Untere Heslibachstrasse 41aCH-8700 Küsnacht (CH)
2017 10 25
2018 02 05
2018 01 18
1385038
BREDAX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18
1385047
LIAMIL
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 05
2018 01 18
1385048
LYSERC
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 05
2018 01 18
1385049
MILDA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 05
2018 01 18
1385060
nimm 2 Aloha
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2017 11 23
2018 02 05

30
2018 01 18

1385077
MINAVARA
CFE: 17.02.01, 27.03.15
14, 18, 25, 26
Crystall GA Sagl, Viale S. Franscini 15CH-6900 Lugano (CH)
2017 10 11
2018 02 05
2018 01 18
1385081
ROYAL Ionized water
CFE: 24.09.05, 25.01.13, 26.11.03, 27.05.02, 29.01.12
32
Michal Židek, Palatínova 2732/61SK-945 05 Komárno (SK)
2017 11 16
2018 02 05
2018 01 18
1385088
COLLART
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2017 11 27
2018 02 05

10
2018 01 18

1385095
Freee Way
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 42
Freeeway GmbH, Technologiezentrum-Techlab,Thomas A. Edison
Straß 2A-7000 Eisenstadt (AT)
2017 06 14
2018 02 05
2018 01 18
1385199
VORK
CFE: 27.05.17
7, 10, 11, 20, 21
Xiamen Voke Health Technology Co., Ltd., Unit 102&202,
#16 Xianghong Road,Torch Hi-tech Industrial Area,XiangAn
District,Xiamen361101 Fujian (CN)
2017 08 07
2018 02 12
2018 01 25
1385209
Herewin
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Herewin Technology Co., Ltd., A side, 2nd
Floor, Building A14,No. 26, Kukeng Dafu Industrial
Zone,Aobei Community, Guanlan,Longhua new District,
ShenzhenGuangdong (CN)
2017 09 13
2018 02 12
2018 01 25
1385279
Homesky
CFE: 27.05.01
2
ANHUI HAOSIJIA COATING STOCK CO., LTD, The Middle Section Of
Qinren Road,Qin Ji Town, Bengbu CityAnhui Province (CN)
2017 11 20
2018 02 12
2018 01 25
1385285
CFE: 28.03.00
3
SHANDONG FREDA BIO-ENGINEERING CO., LTD., No. 264 Shanda
Road,JinanShandong (CN)
2017 11 20
2018 02 12
2018 01 25
1385304
BOSPHORUS LINE
CFE: 26.04.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12

39

3989

SUBA TURİZM ORG. BİLİŞİM REKLAM VE TAŞIMACILIK HİZM.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Kemalpaşa Mah.Onsekiz Sekbanlar Sokak
No:9/3Şehzadebaşı Eminönü Fatihİstanbul (TR)
2017 05 24
2018 02 12
2018 01 25
1385341
GEORGE TOMMY
CFE: 24.07.23, 28.03.00
25
ZHONGSHAN CITY ROYAL FAMILY GARMENT CO. LTD., Royalfamily
Industrial Park,Longxing Plaza, Shaxi Town,Zhongshan
CityGuangdong (CN)
2017 11 27
2018 02 12
2018 01 25
1385347
PASSAIA
33
CIELO E TERRA SPA, Via IV Novembre, 39I-36050 MONTORSO
VICENTINO (VI) (IT)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1385355
CFE: 28.05.00
33
Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo „NYVA” u vyhliadi tovarystva
z obmezhenoiu vidpovidalnistiu, vul. 40-richchia Peremohy 1,smt.
Tairove,Ovidiopolskyi raionOdeska oblast 65496 (UA)
2017 07 24
2018 02 12
2018 01 25
1385401
Seinbiose
CFE: 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
7, 10, 25
MEDICAL COLLY FINANCIERE, 114 quai du RhoneF-01700
Miribel (FR)
2017 11 20
2018 02 12
2018 01 25
1385407
MAGIC HOOK
CFE: 14.03.11, 26.04.18, 27.03.15
21
Dongguan Wangao Electronic Materials Co., Ltd., A, 3F, No.
5, Industrial Area Road,Yayuan, Nancheng DistrictDongguan
City (CN)
2017 11 20
2018 02 12
2018 01 25
1385408
Camino
12, 35
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2017 11 28
2018 02 12
2018 01 25
1385431
LAMICAN
7, 16
SINAR MAS PAPER (CHINA) INVESTMENT CO., LTD., 30F,
BUILDING II,JIN HONGQIAO INTERNATIONAL CENTER,NO. 533
LOUSHANGUAN ROAD,CHANGNING DISTRICTSHANGHAI (CN)
2017 07 24
2018 02 12
2018 01 25
1385479
MEL’ S AR
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 Marunouchi
2-chome,Chiyoda-kuTokyo 100-8310 (JP)
2017 09 27
2018 02 12
1385489
DC DECOMEIN
CFE: 26.04.18, 27.05.22
WU XINYAN, Rákos út 152H-1162 Budapest (HU)
2017 10 09
2018 02 12

7
2018 01 25
25
2018 01 25

1385643
PRETECT
6
PEM Management, Inc., Suite 108,103 Foulk RoadWilmington DE
19803 (US)
2017 12 05
2018 02 12
2018 01 25
1385645
SINTON
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385646
RINOLTON
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385647
CORIOLAN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1385648
ODEXAN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25

3990
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1385650
SINELLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385651
HEURISTIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385653
RINOREX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385654
FIBRODEX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385655
FIBIXIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385656
EREBRIUM
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385657
BEDRINORMIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385659
GENTREX
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1385660
DEMIRON
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1385661
INNICA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25

Nr 10/2018

1385751 CFE: 01.15.15, 08.01.19, 08.07.11, 19.03.01, 29.01.01
30
SOREMARTEC SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de
TrèvesFINDELL-2632 (LU)
2017 10 20
2018 02 12
2018 01 25
1385761
Link4Money
CFE: 26.01.01, 26.11.02, 27.07.11, 29.01.14
Eyal Grumberg, 140, boulevard de la
PétrusseLuxembourgL-2330 (LU)
2017 10 11
2018 02 12

42
2018 01 25

1385765
LIERAC BODY-NUTRI
3
LABORATOIRES LIERAC, 99 rue du Faubourg Saint-HonoréF-75008
PARIS (FR)
2017 10 23
2018 02 12
2018 01 25
1385824
DINARA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25
1385850
PANDPOLO
18
Guangzhou Haihong Leather CO., Ltd., 419-4F, Guangzhou
Tian HongLeather Mall, 51 Zi Yuan Gang Road,Baiyun District,
GuangzhouGuangdong (CN)
2017 08 15
2018 02 12
2018 01 25
1385862
#MEbyME
CFE: 24.17.25, 27.05.01
3, 41
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 11 14
2018 02 12
2018 01 25
1385915
COCO (CH)ANEL
9
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 10 19
2018 02 12
2018 01 25

1385662
ENZAMAT
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25

1385956
CYX (CH)AOYIXING
CFE: 24.15.01, 28.03.00
35
JINAN (CH)AOYIXING FOOD AND BEVERAGE CO., LTD., No. 11286 Er
Huan Xi Road,Qianwei Village,Shizhong District, Jinan City250000
Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 19
2018 02 01

1385663
OPLANDA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 12
2018 01 25

1385977
HMF
Dietmar Holthoff, Osterbusch 359469 Ense (DE)
2017 07 25
2018 02 19

1385664
GLOBUNTAC
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25

1386241
Kw
CFE: 27.05.01, 28.03.00
10
FUJIAN KANGWEN MEDICAL INSTRUMENT Co., Ltd., NEXT
TO THE NEW NO. 3 MIDDLE SCHOOL,ZHAI XIA, FENGCHENG
STREET,YONGDING DISTRICT,LONGYAN CITYFUJIAN
PROVINCE (CN)
2017 10 04
2018 02 19
2018 02 01

1385665
HELLIOLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385673
PLUME D’OR
29
Argentrade International BV, Veerhaven 4NL-3016 CJ
Rotterdam (NL)
2017 12 18
2018 02 12
2018 01 25
1385689
BASAR
5
GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., Batajnički drum bb11080
BEOGRAD-ZEMUN (RS)
2017 10 26
2018 02 12
2018 01 25
1385693
IMPULSION
9
CODIR, Avenue de Paris, Les HédauvesF-78550 BAZAINVILLE (FR)
2017 11 29
2018 02 12
2018 01 25
1385741
FLIM
5
BELCHIM CROP PROTECTION, naamloze vennootschap,
Technologielaan 7B-1840 Londerzeel (BE)
2017 12 19
2018 02 12
2018 01 25
1385750 CFE: 01.15.15, 08.01.19, 08.07.11, 19.03.01, 29.01.01 30
SOREMARTEC SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de
TrèvesFINDELL-2632 (LU)
2017 10 20
2018 02 12
2018 01 25

6, 16, 20, 35
2018 02 01

1386309
M MOONSHOT internet Innovation starts with you
CFE: 27.05.01
36, 38, 42
SOCIETE GENERALE, 29 boulevard HaussmannF-75009 PARIS (FR)
2017 11 10
2018 02 19
2018 02 01
1386314
APICOLD
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2017 12 14
2018 02 19

10
2018 02 01

1386320
FANGSIDA F
CFE: 24.09.05, 27.05.07
14, 25, 35
FANG LIGENG, Masyv Raduzhnyi 9, kv. 35,zh.m. Ulianivka, s.
Lymanka,Ovidiopolskyi raionOdeska obl. 65497 (UA)
2017 03 17
2018 02 19
2018 02 01
1386400
PELVENTA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 19
2018 02 01
1386401
ENDARTEN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
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1386402
CENBRATIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1386434
water+ PURE WATER
CFE: 01.15.15, 24.13.13, 24.17.05, 27.01.01, 29.01.12
32
UAB „Eckes-Granini Lietuva”, Laisvės pr. 125LT-06118 Vilnius (LT)
2017 08 04
2018 02 19
2018 02 01
1386467
RETEKOOL
CFE: 27.05.01
7, 11, 17
JINAN RETEK INDUSTRIES INC., Room No. 1-648,Shengkai Wealth
Square,No. 29, Luoyuan Street,Lixia District, Jinan City250000
Shandong Province (CN)
2017 10 11
2018 02 19
2018 02 01
1386499
Boromir
CFE: 26.01.02, 27.05.02, 29.01.12
30
SC BOROMIR IND SRL, Str. Târgului nr. 2, jud. Vâlcea240485
RÂMNICU VÂLCEA (RO)
2017 09 18
2018 02 19
2018 02 01
1386520
sto express express
CFE: 26.04.18, 26.11.01, 27.05.10, 28.03.00
39
Sto Express Co., Ltd., Bldg. 2-12, No. 6186, Beiqing Road,Chonggu
Town, Qingpu DistrictShanghai (CN)
2017 11 27
2018 02 19
2018 02 01
1386599
NELFALITE
1, 2
Nelf Lakfabrieken B.V., Nieuweweg 5NL-9073 GN MARRUM (NL)
2017 02 09
2018 02 19
2018 02 01
1386634
SPORTSOUL
CFE: 01.15.03, 29.01.12
18, 25, 35
VEPASOUL MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ, Muallim Naci Cad.
İncesu İş Merkezi No:43/1 K:1 D:6Ortaköy Beşiktaşİstanbul (TR)
2017 07 07
2018 02 19
2018 02 01
1386656
FLTRP
CFE: 27.05.01
9, 16, 38, 41
Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd., 19
Xisanhuan BeiluBeijing (CN)
2017 08 21
2018 02 19
2018 02 01
1386657
XIAOMI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall IIof China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,Haidian District
Beijing (CN)
2017 07 06
2018 02 19
2018 02 01
1386692
ORIMAC
CFE: 01.15.09, 25.03.01, 27.05.07
7
JAYA INTERNATIONAL CO., LTD., Room A 611,No. 19288 Jingshi
Road,Jinan250000 Shandong Province (CN)
2017 09 18
2018 02 19
2018 02 01
1386693
Forky’s respect for life
CFE: 05.03.13, 27.05.04
Fusion for life s.r.o., Jezuitská 6/1CZ-602 00 Brno (CZ)
2017 08 08
2018 02 19

29, 30, 43
2018 02 01
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1386851
NatureBridge
CFE: 27.05.01
31
BRIDGE PETCARE CO., LTD, No. 6383 Ting Wei Road,Jin Shan
District201506 Shanghai (CN)
2017 12 05
2018 02 19
2018 02 01
1386963
HUIHE
CFE: 26.13.25, 28.03.00
7
JINAN HUIHE MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,
LTD., No. 687, Songzhuang Industrial Park,Duandian Town, Huaiyin
District,Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 02 19
2018 02 01
1387033
ECAUTO POWER
CFE: 26.04.02, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.14		
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 27
ITM ENTREPRISES, 24, rue Auguste-ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2017 10 10
2018 02 19
2018 02 01
1387069
RIXENBERG
CFE: 26.04.05, 27.05.17, 29.01.14
12, 35
KPR OTOMOTIV GRUP SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
Marangozlar Sanayi Sitesi,Tavsanli Sokak, No: 15Konya (TR)
2017 05 16
2018 02 19
2018 02 01
1387262
MINET
CFE: 26.11.12, 29.01.12
17, 19, 22, 24, 37
S.C. MINET S.A., Strada Depozitelor Nr. 12,Judeţul Vălcea240380
Rămnicu Vălcea (RO)
2017 05 16
2018 02 19
2018 02 01
1387304
sea & salt
CFE: 03.06.01, 24.17.25, 26.01.18, 27.05.08
9, 24, 25, 35
PALIĆ-PROMET d.o.o., Banatska 5/aHR-10040 Zagreb (HR)
2017 07 27
2018 02 19
2018 02 01
1387353
LEKHIM Group of Pharmaceutical Companies
CFE: 01.03.02, 27.05.10
5, 44
LEKHIM Joint Stock Company, 23, Shota Rustaveli str.Kyiv 01033
(UA)
2017 10 03
2018 02 19
2018 02 01
1387360
Di’ Cotone HOME TEXTILE
CFE: 26.04.18, 27.05.01
24, 25, 35
ZOREL TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Barbaros Mahallesi Mehmet Emin DurulCaddesi No:38
MerkezefendiDenizli (TR)
2017 10 04
2018 02 19
2018 02 01
1387382
TOMMY JEANS
CFE: 26.04.02, 26.11.02, 26.04.02, 26.11.02, 27.05.08, 29.01.13 18, 25,
35
Tommy Hilfiger Licensing B.V., Stadhouderskade 6NL-1054 ES
Amsterdam (NL)
2017 08 28
2018 02 19
2018 02 01
1387397
DAIICHI INFOTAINMENT SYSTEMS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9
DAIICHI ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
Aşirefendi Cad. Imarhan No 15/4 Sirkeci-Fatih Istanbul (TR)
2017 11 01
2018 02 19
2018 02 01

1386783
CHANGSHI
CFE: 26.05.04, 26.13.25
17
SHENGLI OIL FIELD (CH)ANGLONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD., No.
83 North One Road,Dongying District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2017 11 29
2018 02 19
2018 02 01

1387426
TAMKO EXCLUSIVE
CFE: 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
25, 35
TAMKO OTOMOTIV VE TEKSTIL SANAYI TICARET PAZARLAMA
LIMITED SIRKETI, Laleli Cad Sait Efendi Sok.Muze Apt. No.
23LALELI/ISTANBUL (TR)
2017 10 19
2018 02 19
2018 02 01

1386843
Selinus
36
Kulke & Engelke Markenverwaltungs GbR (vertretungsberechtige
Gesellschafter: Mathias Kulke, 61348 Bad Homburg; ValéryChristoph Engelke, 61462 Königstein), Parkstraße 1061462
Königstein (DE)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01

1387494
The Oscar Valladares
34
OV Cigars, LLC, 6315 Ashcroft Drive Ste BHouston TX 77081 (US)
2017 12 21
2018 02 26
2018 02 08

1387489
RISE
12
Daimler AG, Mercedesstrasse 13770327 Stuttgart (DE)
2017 12 05
2018 02 26
2018 02 08
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1387502
AYOLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387503
FORTOFIL
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387504
BLUMIRA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387527
ZOLTAN
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J.Jasinskio 16FLT-03163
Vilnius (LT)
2017 11 17
2018 02 26
2018 02 08
1387554
KING RABBIT
33
L.G.I., 545 avenue Georges GuilléF-11000 CARCASSONNE (FR)
2017 11 23
2018 02 26
2018 02 08
1387556
LE JOUR SE LEVE
3
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2017 11 15
2018 02 26
2018 02 08
1387581
NLSTORE
CFE: 27.05.10
3, 5, 21, 29, 30, 32, 35, 39, 41
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu „NL Kontinent”,
ul. Yadrintsevskaya, d. 53/1, of. 1015RU-630099 Novosibirsk (RU)
2017 10 11
2018 02 26
2018 02 08
1387591
JOYCO
CFE: 01.03.01, 03.01.06, 03.07.05, 08.01.19, 19.03.03, 24.01.05,
29.01.15
30
”GRAND CANDY” LLC, Masis str. 310061 YEREVAN (AM)
2017 07 06
2018 02 26
2018 02 08
1387628
LIPILLA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387636
faerdasi
CFE: 28.03.00
25
XINGCHENG CITY HENGTAI MADING CLOTHES, LTD, Ningyuan Tiexi
Office,Xingcheng City, Hhludao City125100 Liaoning Province (CN)
2017 11 20
2018 02 26
2018 02 08
1387656
ASLI
CFE: 28.05.00
33
Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo „NYVA” u vyhliadi tovarystva
z obmezhenoiu vidpovidalnistiu, vul. 40-richchia Peremohy 1,smt.
Tairove,Ovidiopolskyi raionOdeska oblast 65496 (UA)
2017 08 08
2018 02 26
2018 02 08
1387665
ENCAVIS
4, 36
Encavis AG, Große Elbstraße 5922767 Hamburg (DE)
2017 09 29
2018 02 26
2018 02 08
1387683
i study
CFE: 04.05.21
20
ZHANGZHOU JIANSHENG FURNITURE CO., LTD., Yangdi Industrial
Development Zone,Guokeng Town,ZhangzhouFujian (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387689
BO SHI
CFE: 02.01.01, 09.07.22, 16.03.13, 21.03.21, 28.03.00
9
JIANGSU HUAIAN BOSHI YANJING YOUXIAN GONGSI, No.136,
Huaihai East Road,Huai’An223001 Jiangsu (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387700
LINDALGIN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 26
2018 02 08
1387734
NATURE QUEEN
3, 5
Sunstar Joint Stock Company, No.92, Vinh Hung Street,Vinh Hung
Ward,Hoang Mai DistrictHanoi (VN)
2017 08 15
2018 02 26
2018 02 08
1387749
mimilash
CFE: 02.09.12, 27.05.07, 29.01.12
44

Nr 10/2018

GREEN STAR BEAUTY CARE-AESTHETICS SURGERY-SERVICE MEDIA
COMPANY LIMITED, No. 24, Ly Tu Trong Street,Ben Nghe Ward,
District 1Ho Chi Minh City (VN)
2017 07 20
2018 02 26
2018 02 08
1387761
CFE: 28.03.00
33
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD., North of Shengli
Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 02 26
2018 02 08
1387762
CFE: 28.03.00
31
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD., North of Shengli
Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 02 26
2018 02 08
1387771
K
CFE: 27.05.01
11
ZHEJIANG KEEN FAUCET CO., LTD., Yanjiu Road,Yanhai Industrial
City,SanmenZhejiang (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387774
LYFE
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen AEE Aviation Technology Co., Ltd., AEE Hi-tech
Park, Tangtou Crossroads,Songbai Road, Shiyan Town,Baoan
DistrictShenzhen (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387813
SIMCHENG
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 27.05.02, 28.03.00
7
SIMCHENG PLASTICS MACHINERY CO., LTD, A District,ShiShan
Industrial Zone,NanHai District,Foshan City528277 Guangdong
Province (CN)
2017 09 13
2018 02 26
2018 02 08
1387848
COREVINTE
5
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1CZ-140 00 Praha 4 Michle (CZ)
2017 06 21
2018 02 26
2018 02 08
1387849
CFE: 28.05.00
5
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1CZ-140 00 Praha 4 Michle (CZ)
2017 06 21
2018 02 26
2018 02 08
1387878
eros
CFE: 27.05.17
25
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Bomonti
Birahane,Sk. Unkan Ish. K:1 NO:3Sisli Istanbul (TR)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387885
Talea
CFE: 01.15.15, 27.05.01
11
TIANLI (FUJIAN) SANITARYWARE TECHNOLOGY CO., LTD., 1-3F,
Binjiang Mechanical EquipmentIndustrial Base,Xiamei Town,
Nan’An City362300 Fujian (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1387951
GULN
CFE: 05.01.01, 27.05.01
17
Taicang Guanlian Polymeric Material Co., Ltd., San’gang Village,
Ludu Town,Taicang CityJiangsu Province (CN)
2017 11 20
2018 02 26
2018 02 08
1387958
OUKITEL
CFE: 27.05.01
9
Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.,Ltd., 2nd Floor building
A2 Silicon ValleyPower New Material Industrial Park,NO.20
The rich industrial zone,Guanlan Community,Longhua district
Shenzhen cityGuangdong (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1388014
PACE
Müller Patrick, Zumhofrain 6CH-6010 Kriens (CH)
2017 09 04
2018 02 26
1388035
JAVA PREMIUMCAFE
CFE: 01.15.11, 26.03.13

7, 37
2018 02 08
30

Nr 10/2018
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Transgourmet Holding AG, Thiersteinerallee 12CH-4053 Basel (CH)
2017 11 16
2018 02 26
2018 02 08
1388059
luxxa underwear
CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.10, 29.01.12
25, 35
MMP TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Çobançesme
Mahallesi Serik Sokak 29 ABahçelievlerİstanbul (TR)
2017 05 22
2018 02 26
2018 02 08
1388076
GRN
CFE: 27.05.17
25, 28
GUIRENNIAO CO., LTD., Gouxi Industrial Zone, Chendai362211
Jinjiang City, Fujian Province (CN)
2017 09 18
2018 02 26
2018 02 08
1388110
Win-Win
CFE: 27.05.01
8
DONGJIN TABLEWARE (YANGXIN) CO.,LTD., No.1, Industry
Zone,Yangxin County,Binzhou City251800 Shandong (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1388113
LUHAILANSHENG
CFE: 26.13.25, 28.03.00
5
Shandong Luhai Lansheng Biotechnology Co., Ltd., No. 6 Building,
No. 19 Bei 2 Road,Haojia Industry Trade Development Base,Kenli
County, Dongying CityShandong Province (CN)
2017 11 29
2018 02 26
2018 02 08
1388117
ROMANTIC
34
China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd., No. 406-3 Zhongshan
North Road,Nanjing210011 Jiangsu (CN)
2017 11 29
2018 02 26
2018 02 08
1388149
CFE: 28.03.00
42
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 02 26
2018 02 08
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UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J.Jasinskio 16FLT-03163
Vilnius (LT)
2017 11 17
2018 02 26
2018 02 08
1388479
CFE: 28.03
29
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334,
No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe Road,Dongying
DistrictDongying, Shandong (CN)
2017 12 14
2018 03 05
2018 02 15
1388481
CFE: 03.07.10
39
CHINA EASTERN AIR HOLDING COMPANY, No. 2550 Hongqiao
Road,Changning DistrictShanghai (CN)
2017 12 20
2018 03 05
2018 02 15
1388494
ATTRAPE-REVES
3
Mme. Stéphanie (CH)ARLES, 5 rue RousseletF-75007 Paris (FR)
2017 11 14
2018 03 05
2018 02 15
1388532
OsmoDry
OsmoDry.cz s.r.o., Dřínov 148CZ-768 33 Dřínov (CZ)
2017 09 18
2018 03 05

11, 37
2018 02 15

1388569
oui care
CFE: 02.09.01, 07.01.25, 29.01.12
35, 37, 39, 41, 43, 44, 45
O2 HOLDING, 15 rue Edgar BrandtF-72000 LE MANS (FR)
2017 11 10
2018 03 05
2018 02 15
1388570
TISSOT T-WAVE
14
Tissot SA, Chemin des Tourelles 17CH-2400 Le Locle (CH)
2017 11 10
2018 03 05
2018 02 15
1388579
CatComfort
CFE: 01.15.23, 03.06.03, 29.01.12
NatCom, 16 Bd Camille PelletanF-84400 APT (FR)
2017 11 17
2018 03 05

5
2018 02 15

1388891
Dienova
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 12 15
2018 03 05
2018 02 15

1388150
NUOERFLOC
35
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 20
2018 02 26
2018 02 08

1388897
octmami
CFE: 27.05.01
25
Shanghai Octmami Network Co.,Ltd., Block F, 2nd Floor, No.3
Building,XingXian Road,JiaDing District201800 Shanghai (CN)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15

1388180
LASFERNANDO
18
Guangzhou Haihong Leather CO., Ltd., 419-4F, Guangzhou
Tian Hong Leather Mall,51 Zi Yuan Gang Road,Baiyun District,
GuangzhouGuangdong (CN)
2017 08 15
2018 02 26
2018 02 08

1388967
Druchema
1, 2, 3, 16
Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 3CZ100 31 Praha 10-Malešice (CZ)
2017 08 11
2018 03 05
2018 02 15

1388184
CFE: 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD., North of Shengli
Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 02 26

30
2018 02 08

1388969
ALISIA
14
Alisia Accessorize s.r.l., Via Passalacqua, 7I-36061 Bassano del
Grappa (Vicenza) (IT)
2017 08 03
2018 03 05
2018 02 15

1388191
CFE: 26.01.01, 26.04.03, 29.01.13
7
Kunshan Baojin Laser Welding Co., Ltd., South Side of Jinshun
Road,Jinxi Town, KunshanJiangsu (CN)
2017 11 20
2018 02 26
2018 02 08

1389053
Kaisiman
CFE: 27.05.03, 28.03.00
Sun Huixing, No. 62, Tangjiaxiang,Zhouzhuang
Village,Zhouzhuang Town,JiangyinJiangsu (CN)
2017 11 22
2018 03 05

1388218
KDYSAUNA
CFE: 26.01.01, 27.05.08
11
XUZHOU KAIDI SAUNA EQUIPMENT CO., LTD., East of Xupei
Road,Zhangzhuang Town,Pei CountyJiangsu Province (CN)
2017 11 27
2018 02 26
2018 02 08
1388219
Selinus Group
36
Kulke & Engelke Markenverwaltungs GbR (vertretungsberechtige
Gesellschafter: Mathias Kulke, 61348 Bad Homburg; ValéryChristoph Engelke, 61462 Königstein), Parkstraße 1061462
Königstein (DE)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1388231
CASA VENERDÌ
CFE: 27.05.02, 29.01.12
33

1389082
CASA VENERDÌ
CFE: 07.01.03, 27.05.03, 29.01.15
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J.Jasinskio 16FLT-03163
Vilnius (LT)
2017 11 17
2018 03 05
2018 02 15
1389089
CECHA
CFE: 27.05.01
1
SHANDONG DONGCHANG FINE (CH)EMICAL TECHNOLOGY
CO.,LTD., No.38 Huanghe Road, Dongying District, Dongying
CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 05
2018 02 15
1389094
nia
CFE: 27.05.01
3

7
2018 02 15
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StriVectin Operating Company, Inc., 285 Madison Avenue, Suite
1200New York NY 10017 (US)
2017 12 12
2018 03 05
2018 02 15
1389157
Tori GLASS PRODUCTS
CFE: 27.05.10
21
Jiangsu Yuefeng Technology Co., Ltd, North Beiyi Road,South
Dongqi Street,Hongze CountyJiangsu (CN)
2017 11 22
2018 03 05
2018 02 15
1389176
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15
1389177
CFE: 05.03.11, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15
1389178
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 03 05
2018 02 15
1389391
ECO GAS
CFE: 26.04.04, 29.01.13
4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37
Limited Liability Company «Gazprom Gas-Engine Fuel»,
Petrogradskaya nab., 20, liter ARU-197046 St. Petersburg (RU)
2017 11 23
2018 03 05
2018 02 15
1389410
Unicum
CFE: 28.05.00
35
LLP «Kainar-AKB», Medeu, 1Taldykorgan (KZ)
2017 11 30
2018 03 05
2018 02 15
1389433
Tchibo Aroma Protect
16, 30
TCHIBO MARKENVERWALTUNGS GMBH & CO. KG, AM
HEISTERBUSCH 1119258 GALLIN (DE)
2017 12 19
2018 03 05
2018 02 15
1389496
SQA DAYS Software Quality Assurance Days
CFE: 24.17.20, 27.05.08, 29.01.12
35, 41, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstevennostyu «Laboratoriya
testirovaniy», Leningradskoe sh., 46/1RU-125212 Moskva (RU)
2017 08 01
2018 03 05
2018 02 15
1389662
Zezon
CFE: 26.01.18, 28.03.00
29, 30
ShanDong Heli Agricultural Development Co.,Ltd., Jiayue
Industrial zone,Zhucheng,Weifang CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 03 05
2018 02 15
1389711
Ceruclear
3, 5
FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de GaulleF-14200
HEROUVILLE SAINT-CLAIR (FR)
2017 11 23
2018 03 05
2018 02 15
1389712
HOLA BABY
43
HOLA BABY, 175 route de VerdunF-57180 TERVILLE (FR)
2017 12 24
2018 03 05
2018 02 15
1389736
ML
CFE: 15.09.18, 26.15.09, 29.01.13
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2017 12 07
2018 03 12
2018 02 22
1390289
JT ELE Glassware
CFE: 03.09.14, 28.03.00
21
GUANGZHOU JT ELE GLASSWARE CO., LTD, Room No. 1105-1106,
11th Floor,The Centrepoint Building,No.374-2 Beijing Road,Yuexiu
District, GuangzhouGuangdong (CN)
2017 11 08
2018 03 12
2018 02 22
1390294
LONGSHIFU
CFE: 28.03.00
33
JINAN LONGSHITIANCHI LIQUOR CO., LTD., South of Xunyu
Village,Dongjia Town,Licheng District, Jinan City250105 Shandong
Province (CN)
2017 11 20
2018 03 12
2018 02 22

Nr 10/2018

1390313
SHENGLILONG
CFE: 14.07.13, 28.03.00
17
SHENGLI OIL FIELD (CH)ANGLONG RUBBER&PLASTIC CO.,LTD., No.
83 North One Road,Dongying District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2017 12 18
2018 03 12
2018 02 22
1390318
NUOER
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
4
Shandong Noel BiologicalTechnology Co., LTD, Haigang Road
South,6 Road East of Harbour West,Economic Development
District,Hekou District,Dongying CityShanDong (CN)
2017 12 27
2018 03 12
2018 02 22
1390346
Zecti
CFE: 27.05.01
9
SHENZHEN DAK TECHNOLOGY CO., LTD, B Zone, 3F, Factory
Building 9,Jingxuan Industrial Area,Huangbeiling, Donghuan
2nd Road West,Longhua Street, Longhua New District,Shenzhen
CityGuangdong Province (CN)
2017 11 20
2018 03 12
2018 02 22
1390347
Sinolion
CFE: 26.03.02, 27.05.01
7
SHANDONG SINOLION MACHINERY CORP., LTD., No. 2010 Kehang
Road, High-Tech Zone,JinanShandong (CN)
2017 11 20
2018 03 12
2018 02 22
1390351
FABRISTEEL
6
PEM Management, Inc., 103 Foulk RoadWilmington DE 19803 (US)
2017 12 15
2018 03 12
2018 02 22
1390374
DEMIDOV
CFE: 28.05.00
32, 33
PASCARU ADRIAN, Str. Nicolae Milescu Spătarul nr.19, ap. 3MD2075 Chișinău (MD)
2017 11 02
2018 03 12
2018 02 22
1390407
XtraTech
11
ARISTON THERMO S.p.A., Viale Aristide Merloni, 45I-60044
FABRIANO (ANCONA) (IT)
2017 11 16
2018 03 12
2018 02 22
1390448
innobar by sidenor
CFE: 27.05.09
6, 40, 42
SIDENOR HOLDINGS EUROPA, S.A., B° Ugarte, s/nE-48970 Basauri (ES)
2017 11 23
2018 03 12
2018 02 22
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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.
747211
VIGORIX
5
LABORATORIOS VIÑAS, S.A., PROVENZA, 386, 5ª PLANTA E-08025
BARCELONA (ES)
2009 11 20
2010 03 01
2010 01 07

Nr 10/2018
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1062561
ARMAL
11
MLM-STORITVE d.o.o.-v stečaju, Oreško nabrežje 9, SI-2000
Maribor (SI)
2010 04 23
2011 03 14
2011 01 20
1171448
KINDER COUNTRY CREAM & CROCK
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2013 05 28
2013 09 30
2013 08 15
1196589
LL LINGLONG TIRE
CFE: 26.01.19
12
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No. 777 Jinlong Road,Zhaoyuan
City265400 Shangdong Province (CN)
2013 12 19
2014 05 12
2014 03 27
1228736
BONBON
CFE: 09.01.01, 09.01.03, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
23
NAKO İPLİK PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
DAVUTPASA CAD. NO. 131, TOPKAPI İSTANBUL (TR)
2015 04 21
2015 07 06
2015 05 28
1278139
SPUTNIK
9, 16, 35, 38, 41
Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International
Information Agency, Zubovskiy blvd., 4, str.1,2,3RU-119021
Moscow (RU)
2015 09 21
2016 02 01
2015 12 17

3995

1283089
global water solutions ltd.
CFE: 01.05.01, 01.15.15, 01.17.03, 26.04.01, 26.11.03, 27.05.08, 29.01.12

11
Global Water Solutions SARL, Rue Henri Tudor 5L-5366
Munsbach (LU)
2015 11 02
2016 02 15
2016 01 07
1287542
DIGICOLOR
1, 2
KEMİTEKS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Atatürk
Sanayi Bölgesi Ömerli Mah.Fahri Korutürk Cad. No:80Hadımköy
ArnavutköyTR-34555 İstanbul (TR)
2015 11 27
2016 03 29
2016 02 11
1296064
CRISTALESSENCE
3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint HonoréF-75008 PARIS (FR)
2016 02 19
2016 06 06
2016 04 28
1297171
CARGOBASE
Cargobase Pte Ltd, 28 Maxwell Road, #07-04
Singapore 069120 (SG)
2016 01 29
2016 06 20

35, 39, 42
2016 05 12

1303346
LUMITECH
9, 11, 42
LUMITECH Produktion und Entwicklung GmbH, Technologiepark
10A-8380 Jennersdorf (AT)
2016 04 08
2016 08 29
2016 07 21
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
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REJESTRACJA
(od nr 41 do nr 48)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała
miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca
zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano
topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim
zgłaszający), słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej
topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii.
41
2018 04 26 (42) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Reszewicz Szymon, Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold
Scalony generator przestrajany napięciem na pasmo ISM 2,4 GHz
z układem kalibracji w technologii FD - SOI 28 nm
2023 12 31
2028 12 31
42
2018 04 26 (43) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Wysocki Michał, Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold
Układ wejścia/wyjścia realizujący warstwę fizyczną standardu EIA/
TIA - 485
2023 12 31
2028 12 31
43
2018 04 26 (44/ Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Borkowski Adam, Borejko Tomasz, Pleskacz Witold
Implementacja przetwornicy napięcia typu DC/DC do zasilania
scalonych systemów elektronicznych w technologii CMOS 130 nm
2023 12 31
2028 12 31
44
2018 04 26 (45) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Borejko Tomasz, Jarosz Adam, Kopański
Jakub, Marcinek Krzysztof, Kurjata - Pfitzner Ewa, Narczyk Paweł,
Plasota Maciej, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania
parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe tory
pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
2023 12 31
2028 12 31

45
2018 04 26 (46) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Borejko Tomasz, Jarosz Adam, Kopański
Jakub, Kurjata – Pfitzner Ewa, Narczyk Paweł, Pleskacz Witold
Przetwornik cyfrowo-analogowy o wyjściu prądowym, bufor
napięć referencyjnych, wzmacniacz instrumentalny o zwiększonej
impedancji wejściowej z filtrem górnoprzepustowym, blok
zegara czasu rzeczywistego oraz układ do pomiaru temperatury
struktury krzemowej
2023 12 31
2028 12 31
46
2018 04 26 (47) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Borejko Tomasz, Derlecki Mariusz , Jarosz
Adam, Marcinek Krzysztof, Kurjata - Pfitzner Ewa, Narczyk Paweł,
Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Blok generacji sygnału zegarowego składający się z dwóch
generatorów kwarcowych, pętli synchronizacji częstotliwości,
pętli synchronizacji fazy oraz liniowy regulator napięcia
2023 12 31
2028 12 31
47
2018 04 26 (48) Politechnika Warszawska, Warszawa,(PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Borejko Tomasz, Jarosz Adam, Kopański
Jakub, Kurjata – Pfitzner Ewa, Narczyk Paweł, Pleskacz Witold
Analogowy tor pomiarowy sygnałów EKG/EMG wraz ze
wzmacniaczem RLD i przetwornikiem cyfrowo-analogowym
o wyjściu prądowym
2023 12 31
2028 12 31
48
2018 04 26 (49) Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa, (PL)
Twórcy: Siwiec Krzysztof, Borejko Tomasz, Jarosz Ada,m, Kopański
Jakub, Marcinek Krzysztof, Kurjata – Pfitzner Ewa, Narczyk Paweł,
Plasota Maciej, Wielgus Andrzej, Pleskacz Witold
Zintegrowany system elektroniczny do monitorowania
parametrów psychofizjologicznych zawierający analogowe
tory pomiarowe oraz dwurdzeniowy mikrokontroler Azuryt
z interfejsem RS-485
2023 12 31
2028 12 31
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
372
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu oraz przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(T3) 2917195 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO (publi‑
kacja EP2917195 B9)
(T3) 2949018 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego ponownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO (publi‑
kacja EP2949018 B9)
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 69778

Postanowiono opis wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy

H. OGŁOSZENIA

373
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu,
wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę
złożenia oświadczenia oraz tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię
(nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 209464 2007 09 03
09/2011
(-)
Sposób otrzymywania kwasów O-acylowinowych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa

2018 07 26

(B1) 210107 2007 08 31
12/2011
(-)
2018 07 26
Sposób otrzymywania bezwodnika O-benzoilowinowego
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa
(B1) 210125 2007 09 03
12/2011
(-)
Sposób otrzymywania kwasów O-acylowinowych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
pl. Politechniki 1
00 – 661 Warszawa

2018 07 26

(B1) 224664 2014 08 27
01/2017
(-)
2018 07 26
Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

(B1) 227922 2014 08 27
01/2018
(-)
2018 07 26
Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

374
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 2128253
Przeciwciało anty-FGF23 i kompozycja zawierająca takie
przeciwciało
DPO.0531 2018 08 13
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., TOKYO, Japonia
EU/1/17/1262 2018 02 19 CRYSVITA - BUROSUMAB
(T3) 2334687
Pochodne dioksabicyklo[3.2.1]oktano-2,3,4-triolu
DPO.0532 2018 08 20
Pfizer Inc., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1267 2018 03 21 STEGLATRO - ERTUGLIFLOZYNA
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(T3) 2822954
Policykliczne związki karbamoilopirydonu i ich farmaceutyczne
zastosowanie
DPO.0533 2018 08 21
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1289 2018 06 21 BIKTARVY - BIKTEGRAWIR/
EMTRYCYTABINA/ALAFENAMID TENOFOWIRU
(T3) 2420232
Antagonista receptora angiotensyny II do leczenia nadciśnienia
tętniczego u kotów
DPO.0534 2018 09 12
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM AM RHEIN,
Niemcy
EU/2/12/146 2018 05 08 SEMINTRA - TELMISARTAN
(B1) 196674
Podstawione cyklopentany i cyklopenteny, kompozycje je
zawierające oraz ich zastosowanie
DPO.0535 2018 09 12
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., DURHAM,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1269 2018 04 13 ALPIVAB - PERAMIWIR
(T3) 2538968
Sposób wytwarzania i oczyszczania rekombinowanej
lizosomalnej alfamannozydazy
DPO.0536 2018 09 13
Chiesi Farmaceutici S.p.A., PARMA, Włochy
EU/1/17/1258 2018 03 23 LAMZEDE - WELMANAZA ALFA
(T3) 2281831
SZCZEPIONKA PRZECIW WIRUSOWI OSPY WIETRZNEJ I PÓŁPAŚCA
DPO.0537 2018 09 20
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., RIXENSART, Belgia
EU/1/18/1272 2018 03 21 SHINGRIX - SZCZEPIONKA PRZECIW
PÓŁPAŚCOWI (REKOMBINOWANA, Z ADIUWANTEM)
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
Znaki TOWAROWE
306035 w WUP nr 6/2018 r. na str. 2046 w łamie prawym, wiersz 15
błędnie zamieszczono klasyfikację wiedeńską
Jest:
(531) 29.01.13
Powinno być:
(531) 29.01.12
306040 w WUP nr 6/2018 r. na str. 2047 w łamie lewym, wiersz 39
błędnie zamieszczono klasyfikację wiedeńską
Jest:
(531) 29.01.01
Powinno być:
(531) 29.01.12
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
ZNAKÓW TOWAROWYCH
1306289 w WUP 5/2017 w łamie lewym na stronie 1631 został opu‑
blikowany znak międzynarodowy
Jest:
1306289 Z. 7,11,12
Powinno być:
1306289 Z. 7,11,12
CFE: 27.05,29.01
1356917 w WUP 4/2018 w łamie lewym na stronie 1586 został opu‑
blikowany znak międzynarodowy
Jest:
1356917 dic Color & Comfort
Powinno być:
1356917 d!c Color & Comfort

KOMUNIKAT
Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyj‑
muje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2019.
Koszt prenumeraty rocznej wynosi:


Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe
26 numerów (26 x 10,50 zł) = 273 zł

Wiadomości Urzędu Patentowego
12 numerów (12 x 23,10 zł) = 277,20 zł
Zainteresowanych prosimy o wpłacanie powyższych kwot przelewem
na konto UPRP:


NBP O/O Warszawa 93101010100025832231000000
lub gotówką w Wydziale Rozpowszechniania Wydawnictw w terminie
do 30 listopada 2018 roku.
Przy zakupie ww. wydawnictw w prenumeracie zwolnieni są Państwo
z kosztów przesyłki.
Prosimy o terminowe dokonywanie przedpłat oraz o podawanie pełnych
danych adresowych na przelewach.
Nie ulega zmianie forma prenumeraty Polskich Opisów Patentowych.

Wszelkich informacji udzielamy:
tel: 22 579 01 07
		
22 579 01 13
		
22 579 02 24
faks: 22 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Wydziale Zmian w Rejestrach w Departamencie Rejestrów
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki w ramach odbywanej aplikacji:
• przygotowywanie aktów administracyjnych w ramach postepowania administracyjnego prowadzonego
na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w szczególności rozpatrywanie wniosków o dokonanie wpisu w rejestrach
prowadzonych przez Urząd Patentowy RP oraz przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy,
• badanie składanych wniosków pod względem formalnym oraz analiza dokumentów pod względem
zgodności z obowiązującymi normami prawnymi,
• prowadzenie korespondencji w zakresie toczącego się postępowania,
• przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy oraz
sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi,
• korzystanie z elektronicznych systemów służących do obsługi poszczególnych praw własności
przemysłowej.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe prawnicze – ukończone studia magisterskie,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe związane z obsługą prawną w szczególności w zakresie ochrony własności
przemysłowej,
• zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
• umiejętność obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność dokonywania analizy tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
• predyspozycje do pracy w zespole, staranność, kreatywność i komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających staż zawodowy (dokumenty zawierające informacje potwierdzające
okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu, referencje),
• kopie dokumentów potwierdzające znajomość języków obcych na wskazanym poziomie.
Termin składania dokumentów: 16 11 2018 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DR”

Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że
kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al.
Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie
o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału
ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak
nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/
kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi
osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w
procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/
Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
- elektroniki – 1 etat,
- farmacji lub nauk pokrewnych – 1 etat,

• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.

Wymagania pożądane
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
• cv i list motywacyjny
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 30 11 2018
Miejsce składania dokumentów
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_f”
Inne informacje
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
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