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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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UDZIELONE PATENTY
(od nr 230 731 do nr 230 910)
B1 (11) 230783
(41) 2018 03 26
(51) A01D 63/00 (2006.01)
(21) 418693
(22) 2016 09 14
(72) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(73) WALENTYN BARTOSZ ŁUKASZ, Okole (PL)
(54) Wielofunkcyjna maszyna do prac ogrodowych
B1 (11) 230818
(41) 2017 12 18
(51) A01F 12/44 (2006.01)
B07B 4/00 (2006.01)
(21) 417522
(22) 2016 06 08
(72) PIECUCH KAZIMIERZ, Smętowo Graniczne (PL); PIECUCH
MARIUSZ, Smętowo Graniczne (PL)
(73) PIECUCH KAZIMIERZ ZAKŁAD ŚLUSARSKI,
Smętowo Graniczne (PL)
(54) Czyszczarka do zboża
B1 (11) 230740
(41) 2017 12 18
(51) A01K 63/04 (2006.01)
(21) 417507
(22) 2016 06 09
(72) ROŻDŻYŃSKI STAŃCZAK IGOR, Warszawa (PL)
(73) AQUA CASE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Akwarium o wymuszonej cyrkulacji wody i sposób wymuszania
cyrkulacji wody
B1 (11) 230888
(41) 2016 02 29
(51) A01N 33/04 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) 409229
(22) 2014 08 21
(72) WOŹNICA ZENON, Poznań (PL); HELLER KRZYSZTOF,
Puszczykowo (PL); BYCZYŃSKA MAŁGORZATA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH,
Poznań (PL)
(54) Zastosowanie kompozycji kwasu salicylowego lub jego po
chodnych,trójetanoloaminy i surfaktanta niejonowego z grupy
alkilopoliglikozydów do opryskiwania roślin uprawnych w celu
zwiększania odporności na warunki stresowe
B1 (11) 230734
(41) 2017 03 13
(51) A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
(21) 413688
(22) 2015 08 27
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); JAROSŁAWSKI LESZEK,
Poznań (PL); REMISZEWSKI MARIAN, Poznań (PL); PRZYMUS
TADEUSZ, Łysomice (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,

Warszawa (PL); POLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łysomice (PL)
(54) Sposób wytwarzania niekrystalizujących mas kajmakowych
B1 (11) 230747
(41) 2014 10 13
(51) A23G 3/56 (2006.01)
B29C 47/90 (2006.01)
B41F 17/08 (2006.01)
G06K 19/06 (2006.01)
(21) 403412
(22) 2013 04 02
(72) KONIECZNY PIOTR, Dąbrówka (PL)
(73) KONIECZNA MARIA PRZETWÓRSTWO TWORZYW KOMA
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrówka (PL); KONIECZNA IWONA
PRZETWÓRSTWO TWORZYW KOMA SPÓŁKA CYWILNA,
Dąbrówka (PL); KONIECZNY PIOTR PRZETWÓRSTWO TWORZYW
KOMA SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrówka (PL)
(54) Sposób wytwarzania patyczka do wyrobów cukierniczych
B1 (11) 230834
(41) 2017 04 24
(51) A23L 3/00 (2006.01)
(21) 414355
(22) 2015 10 13
(72) BIEŃCZAK KRZYSZTOF, Poznań (PL); JABCZYŃSKI JERZY,
Pleszew (PL); PERA ALBIN, Marszew (PL); RAK‑URBANIAK LILIANA,
Pleszew (PL); STACHOWIAK ARKADIUSZ, Jarocin (PL); SZAFRANIAK
TOMASZ, Lenartowice (PL); ZWIERZYCKI WIESŁAW, Poznań (PL)
(73) FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SPÓŁKA
AKCYJNA, Pleszew (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskado
wym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzy
stania ciepła poprocesowego
B1 (11) 230798
(41) 2016 10 24
(51) A23L 3/26 (2006.01)
(21) 412032
(22) 2015 04 22
(72) GRABOWSKI MACIEJ, Szczecin (PL); DĄBROWSKI WALDEMAR,
Szczecin (PL); BALCERAK MICHAŁ, Szczecin (PL); HOŁUB MARCIN,
Szczecin (PL); KALISIAK STANISŁAW, Szczecin (PL); JAKUBOWSKI
TOMASZ, Szczecin (PL); CHYLA MARIUSZ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów po
chodzenia organicznego
B1 (11) 230755
(41) 2017 03 13
(51) A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 413864
(22) 2015 09 08
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); REMISZEWSKI MARIAN,
Poznań (PL); JAROSŁAWSKI LESZEK, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania słodkiego mleka grochowego
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B1 (11) 230779
(41) 2017 12 04
(51) A24C 5/34 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 417392
(22) 2016 06 03
(72) STOLARSKI KRZYSZTOF, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do identyfikacji parametrów fizycznych artykułów
prętopodobnych przemysłu tytoniowego
B1 (11) 230882
(41) 2018 06 04
(51) A42B 3/00 (2006.01)
A42B 1/08 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
(21) 419567
(22) 2016 11 21
(72) JACHOWICZ MARCIN, Pabianice (PL); BASZCZYŃSKI
KRZYSZTOF, Zgierz (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Przemysłowy hełm ochronny o podwyższonej odporności na
promieniowanie cieplne oraz sposób wytwarzania hełmu ochron
nego o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne
B1 (11) 230865
(41) 2017 04 10
(51) A43B 5/00 (2006.01)
A43B 1/00 (2006.01)
D03D 11/00 (2006.01)
B29D 35/06 (2010.01)
B29D 35/00 (2010.01)
(21) 414293
(22) 2015 10 06
(72) IGNASIAK JERZY, Niwy (PL); IGNASIAK WOJCIECH,
Bydgoszcz (PL)
(73) MB SPÓŁKA JAWNA J.IGNASIAK, W. IGNASIAK, Mrocza (PL)
(54) Sposób wytwarzania lekkiego obuwia sportowego
B1 (11) 230848
(41) 2018 03 12
(51) A47L 9/14 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
(21) 418582
(22) 2016 09 07
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); MADERA SEWERYN,
Rzeszów (PL); MADERA‑MIROSŁAW KAMILA, Rzeszów (PL);
MĄDRO MAGDALENA, Rzeszów (PL)
(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób oczyszczania powietrza z pyłów i cząstek stałych oraz
układ do jego realizacji
B1 (11) 230894
(41) 2017 12 18
(51) A61F 2/10 (2006.01)
A61K 35/36 (2015.01)
(21) 417587
(22) 2016 06 15
(72) NOWAK MARIUSZ, Katowice (PL); KAWECKI
MAREK, Jaworze (PL); GLIK JUSTYNA, Świerklaniec (PL);
MISIUGA MARCELINA, Siemianowice Śląskie (PL); KITALA
DIANA, Myszków (PL); KLAMA‑BARYŁA AGNIESZKA,
Siemianowice Śląskie (PL); KRAUT MAŁGORZATA, Katowice (PL);
ŁABUŚ WOJCIECH, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Sposób otrzymywania acelularnej skóry właściwej do prze
szczepów tkankowych
B1 (11) 230805
(41) 2015 07 06
(51) A61F 5/11 (2006.01)
(21) 406708
(22) 2013 12 27
(72) OLESZEK ANETA IWONA, Kielce (PL)
(73) OLESZEK ANETA IWONA, Kielce (PL)
(54) Podoklamra

Nr 12/2018

B1 (11) 230813
(41) 2018 01 15
(51) A61G 1/04 (2006.01)
A61F 5/37 (2006.01)
(21) 417936
(22) 2016 07 12
(72) PIASECKI KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(73) PIASECKI KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(54) System do transportu i unieruchomienia pacjenta, zwłaszcza
do obrazowania CT pacjenta z udarem mózgu
B1 (11) 230792
(41) 2013 11 25
(51) A61K 35/60 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
(21) 403123
(22) 2013 03 13
(72) DOBRZAŃSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); BUBEL FABIOLA,
Wrocław (PL); BYKOWSKI PIOTR, Gdańsk (PL); CHOJNACKA
KATARZYNA, Gajków (PL); OPALIŃSKI SEBASTIAN, Wrocław (PL);
TRZISZKA TADEUSZ, Trzebnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Wapniowy preparat organiczno‑mineralny oraz sposób wy
twarzania wapniowego preparatu organiczno‑mineralnego
B1 (11) 230885
(41) 2014 09 29
(51) A61K 36/07 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
(21) 403345
(22) 2013 03 28
(72) LUBIŃSKI JAN, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI W.,
Szczecin (PL)
(73) READ‑GENE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania naturalnego suplementu selenu
B1 (11) 230756
(41) 2017 03 13
(51) A61K 45/06 (2006.01)
A61K 31/277 (2006.01)
A61K 38/22 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 413921
(22) 2015 09 11
(72) PAWLAK DARIUSZ, Białystok (PL); TANKIEWICZ‑KWEDLO
ANNA, Białystok (PL); HERMANOWICZ JUSTYNA MAGDALENA,
Białystok (PL); PAWLAK KRYSTYNA, Białystok (PL); KAMIŃSKI
TOMASZ, Białystok (PL); RÓŻKIEWICZ DARIUSZ, Białystok (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Erytropoetyna oraz inhibitor kinazy Brutona w postaci 2‑cyjan
o‑N-(2,5‑dibromofenylo)-3‑hydroksy‑2-butenamidu do zastosowa
nia jako lek oraz ich zastosowanie do wytwarzania leku do terapii
nowotworu
B1 (11) 230905
(41) 2018 07 16
(51) A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 420161
(22) 2017 01 12
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL); KRYSIN MIKHAIL, Moskwa (RU)
(73) MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA
I NADZORU FIMARC, Wiry (PL)
(54) Przegroda ognioodporna zwłaszcza kurtyna rolowana
B1 (11) 230812
(51) A62D 3/36 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 411239

(41) 2016 08 16

(22) 2015 02 11

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); WOŹNIAK
PAWEŁ, Dąbrowa (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób unieszkodliwiania azbestu chryzotylowego
B1 (11) 230881
(41) 2018 03 26
(51) A63B 1/00 (2006.01)
A63B 5/16 (2006.01)
(21) 418724
(22) 2016 09 16
(72) BABIUCH LESZEK, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) POLANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Słup stojaka do skoku o tyczce
B1 (11) 230909
(41) 2018 07 02
(51) A63B 23/16 (2006.01)
(21) 420304
(22) 2017 01 25
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); GURAK SZYMON,
Handzlówka (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji ręki
B1 (11) 230875
(41) 2015 05 25
(51) B01D 21/02 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 406079
(22) 2013 11 15
(72) OLSZEWSKI WITOLD, Warszawa (PL); PIETRASZEK PAWEŁ,
Warszawa (PL); PIETRASZEK WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) PP‑EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Osadnik wielostrumieniowy o przepływie wzdłużno
‑poprzecznym
B1 (11) 230751
(41) 2016 12 19
(51) B01D 35/22 (2006.01)
B01D 29/62 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
(21) 412628
(22) 2015 06 08
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Filtr do cieczy zwrotnie płukany
B1 (11) 230794
(41) 2015 08 17
(51) B01D 53/50 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
(21) 407083
(22) 2014 02 05
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KUSIAK
‑NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA,
Szczecin (PL); KAPICA JOANNA, Szczecin (PL); KOWALCZYK
ŁUKASZ, Stamirowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób sorpcji gazowego SO2 z powietrza
B1 (11) 230769
(51) B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)

(41) 2018 05 21

(21)
(72)
(73)
(54)

4361

424353
(22) 2018 01 23
POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem

B1 (11) 230770
(41) 2018 05 21
(51) B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
(21) 424354
(22) 2018 01 23
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina
B1 (11) 230771
(41) 2018 05 21
(51) B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
F24D 7/00 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
(21) 424355
(22) 2018 01 23
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emito
wanych z komina
B1 (11) 230772
(41) 2018 05 21
(51) B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
F24D 7/00 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
(21) 424356
(22) 2018 01 23
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odpro
wadzanych kominem
B1 (11) 230858
(41) 2015 08 03
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 407034
(22) 2014 01 31
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICA
JOANNA, Szczecin (PL); KUSIAK‑NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL);
WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL); KOWALCZYK ŁUKASZ,
Stamirowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania sorbentu do sorpcji gazowego CO2
B1 (11) 230827
(51) B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)

(41) 2016 01 04

4362

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B01J 23/46 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 23/70 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 408633
(22) 2014 06 23
(72) POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL); BARTCZAK PIOTR,
Katowice (PL); SIUDYGA TOMASZ, Bytom (PL); MIANOWSKI
ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateriału metalicz
nego oraz jego zastosowanie
B1 (11) 230789
(41) 2018 03 12
(51) B05C 5/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
(21) 418565
(22) 2016 09 05
(72) KUBIT ANDRZEJ, Krosno (PL); ZIELECKI WŁADYSŁAW,
Tyczyn (PL); KUBIT JAN, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Głowica do nanoszenia kleju na powierzchnie płaskie oraz
sposób nanoszenia kleju taką głowicą
B1 (11) 230774
(41) 2016 08 01
(51) B05C 17/005 (2006.01)
B05C 17/00 (2006.01)
(21) 415873
(22) 2014 06 10
(30) 201310236885.0
2013 06 11
CN
201310284798.2
2013 07 05
CN
201310362564.5
2013 08 14
CN
201410244551.2
2014 05 29
CN
(86) 2014 06 10
PCT/CN14/79643
(87) 2014 12 18
WO/14/198218
(72) WANG LIANG, Shanghai (CN)
(73) WANG LIANG, Shanghai (CN)
(54) Pistolet do wypełniania złączy pianką
B1 (11) 230815
(41) 2014 06 23
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C02F 103/24 (2006.01)
(21) 402135
(22) 2012 12 19
(72) GŁADYSZ JÓZEF, Kraków (PL); STACHURA RYSZARD,
Kraków (PL); WCISŁO ZYGMUNT, Kraków (PL); KARBOWNICZEK
MIROSŁAW, Kraków (PL); MICHALISZYN ANDRZEJ, Kraków (PL);
ŚLĘZAK WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą
zawartością tlenków chromu
B1 (11) 230826
(41) 2014 07 21
(51) B09B 3/00 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
(21) 406958
(22) 2014 01 28
(72) KOZŁOWSKI JERZY, Gliwice (PL); MIKŁASZ WOJCIECH,
Chorzów (PL); LEWANDOWSKI DARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób przerobu odpadów ZSEE poprzez pirolizę niskotempe
raturową

Nr 12/2018

B1 (11) 230852
(41) 2018 08 13
(51) B21D 5/02 (2006.01)
(21) 420442
(22) 2017 02 06
(72) WIŚNIEWSKA MARIA, Tuchola (PL)
(73) WIŚNIEWSKA MARIA MAAD PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO‑USŁUGOWO‑PRODUKCYJNE, Tuchola (PL)
(54) Zaginarka do blach
B1 (11) 230791
(41) 2018 08 13
(51) B21D 24/00 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
(21) 420360
(22) 2017 01 31
(72) BAŁON PAWEŁ, Mielec (PL); SMUSZ ROBERT, Rzeszów (PL);
REJMAN EDWARD, Rzeszów (PL)
(73) SZELIGA GRZEGORZ SZEL‑TECH, Wola Mielecka (PL)
(54) Urządzenie do kształtowania dennic blaszanych przeznaczo
nych zwłaszcza do zamykania zbiorników do płynów lub gazu
B1 (11) 230790
(41) 2018 08 13
(51) B21D 24/04 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
(21) 420359
(22) 2017 01 31
(72) BAŁON PAWEŁ, Mielec (PL); SMUSZ ROBERT, Rzeszów (PL);
REJMAN EDWARD, Rzeszów (PL)
(73) SZELIGA GRZEGORZ SZEL‑TECH, Mielec (PL)
(54) Sposób kształtowania dennic blaszanych przeznaczonych
zwłaszcza do zamykania zbiorników do płynów lub gazu
B1 (11) 230861
(41) 2013 11 25
(51) B22F 9/24 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 401719
(22) 2012 11 22
(72) MILCZAREK GRZEGORZ, Poznań (PL); KONOWAŁ EMILIA,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania koloidów złota przy zastosowaniu kwasu
lignosulfonowego i jego soli
B1 (11) 230787
(41) 2017 04 10
(51) B23D 45/00 (2006.01)
B23Q 35/08 (2006.01)
B23Q 35/00 (2006.01)
(21) 414318
(22) 2015 10 08
(72) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(73) GĄSIOROWSKI MAREK, Głosków (PL)
(54) Maszyna do obcinania nadmiarowych obrzeży wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz sposób obróbki wyrobów z tworzyw
sztucznych
B1 (11) 230867
(41) 2010 03 29
(51) B25D 9/00 (2006.01)
(21) 389466
(22) 2008 01 31
(30) 60/887,742
2007 02 01
US
(86) 2008 01 31
PCT/US08/52600
(87) 2008 08 07
WO08/095073
(72) MORRISON WARD D., Claremont (US)
(73) J.H. FLETCHER & CO., Huntington (US)
(54) Odporny na uszkodzenia zespół udarowy do bezzaworowej
wiertarki udarowej
B1 (11) 230836
(51) B25D 11/10 (2006.01)
B23B 45/16 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
(21) 414842

(41) 2017 05 22

(22) 2015 11 18

Nr 12/2018
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(72) GAŁDA LIDIA, Rzeszów (PL); KOSZELA WALDEMAR,
Wola Rafałowska (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Głowica narzędziowa do wytwarzania węzła ślizgowego,
zwłaszcza jednoimiennego
B1 (11) 230739
(41) 2017 07 03
(51) B28C 5/42 (2006.01)
B60P 3/16 (2006.01)
(21) 415428
(22) 2015 12 21
(72) RUDY PIOTR, Otyń (PL); BOJANOWSKI WALDEMAR,
Nowa Sól (PL); NIZIOŁ WIESŁAW, Nowa Sól (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO‑PRODUKCYJNE IDEAPRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól (PL)
(54) Sposób regulacji obrotów wirnika i misy mieszarki podczas
sporządzania formierskiej masy syntetycznej z bentonitem
B1 (11) 230849
(41) 2018 06 04
(51) B29C 64/124 (2017.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 419614
(22) 2016 11 28
(72) DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH,
Knurów (PL); KUŚ BARTŁOMIEJ, Olkusz (PL)
(73) INTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania inteligentnych rdzeni dla wysokowytrzy
małych struktur kompozytowych
B1 (11) 230850
(41) 2018 06 04
(51) B29C 64/124 (2017.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 419616
(22) 2016 11 28
(72) DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH,
Knurów (PL); KUŚ BARTŁOMIEJ, Olkusz (PL)
(73) INTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób kształtowania inteligentnych struktur kompozytowych
B1 (11) 230777
(41) 2015 06 08
(51) B32B 37/10 (2006.01)
B29C 65/48 (2006.01)
B30B 5/02 (2006.01)
(21) 406292
(22) 2013 11 28
(72) WIKTORSKI ZBIGNIEW JAN, Płock (PL); JASTRZĘBSKI JERZY,
Stara Iwiczna (PL)
(73) WYPOŻYCZALNIA KONTENER ZBIGNIEW WIKTORSKI SPÓŁKA
JAWNA, Płock (PL)
(54) Sposób klejenia wielowarstwowych płyt kompozytowych oraz
prasa podciśnieniowa do klejenia wielowarstwowych płyt kompo
zytowych
B1 (11) 230866
(41) 2017 11 06
(51) B41M 1/38 (2006.01)
B41M 1/26 (2006.01)
B41M 3/06 (2006.01)
B41M 1/22 (2006.01)
(21) 416983
(22) 2016 04 25
(72) KUBARA KRZYSZTOF, Częstochowa (PL)
(73) KUBARA KRZYSZTOF DRUKARNIA GARMOND,
Częstochowa (PL)
(54) Sposób drukowania ikon
B1 (11) 230883
(51) B60L 5/36 (2006.01)

(41) 2016 08 16
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B60L 5/42 (2006.01)
B60M 1/34 (2006.01)
B60M 1/36 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
(21) 411251
(22) 2015 02 12
(72) LASIEWICZ BARTOSZ, Kraków (PL); DĄBROWSKI KAMIL,
Kraków (PL); BOGACKI DOMINIK, Psary (PL)
(73) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Zespół szybkiego ładowania pojazdów wyposażonych w napęd
elektryczny oraz element ślizgowy
B1 (11) 230749
(41) 2016 08 29
(51) B60R 9/08 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
(21) 411293
(22) 2015 02 17
(72) PŁASZCZYCA MAŁGORZATA, Kraków (PL); PŁASZCZYCA
JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) PŁASZCZYCA MAŁGORZATA, Kraków (PL); PŁASZCZYCA
JAROSŁAW, Kraków (PL)
(54) Bagażnik dachowy samochodu
B1 (11) 230735
(41) 2016 07 18
(51) B60R 22/10 (2006.01)
B60R 22/32 (2006.01)
(21) 414571
(22) 2015 10 27
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Szeligi (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI,
Warszawa (PL); IDAP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Oś obrotu z wyprzęganiem
B1 (11) 230819
(41) 2011 08 01
(51) B60S 1/34 (2006.01)
(21) 393712
(22) 2011 01 24
(30) 102010001183.5
2010 01 25
DE
(72) BORN THOMAS, Haguenau (FR)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Element mocujący do osadzenia ramienia wycieraczki
B1 (11) 230761
(41) 2017 05 22
(51) B61F 7/00 (2006.01)
(21) 414822
(22) 2015 11 16
(72) SUWALSKI RYSZARD MARIA, Poznań (PL); MICHALAK DARIUSZ
ANDRZEJ, Puszczykowo (PL)
(73) SUWALSKA ALICJA MAŁGORZATA, Poznań (PL); MICHALAK
DARIUSZ ANDRZEJ, Puszczykowo (PL)
(54) Zestaw kołowy o zmiennym rozstawie kół
B1 (11) 230896
(41) 2018 04 23
(51) B64C 27/08 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)
(21) 419040
(22) 2016 10 10
(72) BRZOZOWSKI MARCIN, Świdnik (PL); KREWSKI PAWEŁ,
Świdnik (PL); PRZYBYŚ ARTUR, Lublin (PL)
(73) USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Bezzałogowy statek powietrzny i stacja dokująca
B1 (11) 230901
(41) 2018 05 21
(51) B64C 27/51 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
(21) 419468
(22) 2016 11 15
(72) DACKO ADAM, Warszawa (PL); GŁOWACKI DOMINIK,
Częstochowa (PL); RODZEWICZ MIROSŁAW, Warszawa (PL);
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OWERCZUK MICHAŁ, Białystok (PL); LINDSTEDT ŁUKASZ,
Warszawa (PL); RZYMKOWSKI CEZARY, Warszawa (PL);
KRÓLIKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) DERNBACH ALOJZY KOMPOL SPÓŁKA CYWILNA,
Chmielewo (PL); GRZYB MIROSŁAW KOMPOL SPÓŁKA CYWILNA,
Sochaczew (PL); KRÓLIKOWSKI TOMASZ KOMPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa (PL); RYCAJ GRZEGORZ KOMPOL SPÓŁKA
CYWILNA, Nasielsk (PL)
(54) Układ hamujący ruch łopat wirnika nośnego wiropłatów
B1 (11) 230809
(41) 2015 07 06
(51) B65D 1/04 (2006.01)
B65D 23/12 (2006.01)
(21) 406740
(22) 2013 12 31
(72) KALINOWSKA ANNA, Toruń (PL); WIECZORKOWSKI ZDZISŁAW,
Toruń (PL); BUJNAROWSKI PIOTR, Toruń (PL)
(73) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Złożone opakowanie funkcjonalne do przechowywania pro
duktów płynnych, w szczególności alkoholi
B1 (11) 230801
(41) 2018 03 12
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B60P 7/18 (2006.01)
(21) 418658
(22) 2016 09 10
(72) BANIA WALDEMAR, Kraków (PL)
(73) PLASTEX SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BANIA, JOANNA
MICHALIK, GRZEGORZ BANIA, Mogilany (PL)
(54) Segment kątownika ochronnego do zabezpieczania przed
uszkodzeniem krawędzi ładunków
B1 (11) 230788
(41) 2017 12 04
(51) B65D 81/05 (2006.01)
B65D 59/00 (2006.01)
(21) 417424
(22) 2016 06 03
(72) CHYŁA LESZEK, Kościan (PL); CHYŁA JAROSŁAW,
Stary Lubosz (PL)
(73) CHYŁA LESZEK, Kościan (PL); CHYŁA JAROSŁAW,
Stary Lubosz (PL)
(54) Narożnik ochronny
B1 (11) 230864
(41) 2015 06 08
(51) B65D 81/28 (2006.01)
C08J 7/12 (2006.01)
C23C 16/513 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
(21) 406339
(22) 2013 12 02
(72) RŻANEK‑BOROCH ZENOBIA, Warszawa (PL); BEKIER AGATA,
Elbląg (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania antybakteryjnych opakowań polimerowych
B1 (11) 230767
(41) 2018 07 02
(51) B65G 7/12 (2006.01)
(21) 420034
(22) 2016 12 29
(72) MAZIARZ MICHAŁ, Kraków (PL); BOBEK KRZYSZTOF,
Wrząsowice (PL); CZAPIGA PAWEŁ, Mielec (PL); CZAPIGA PIOTR,
Mielec (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Obrotnica brył przestrzennych
B1 (11) 230844
(41) 2017 01 16
(51) B66C 1/02 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
(21) 418072
(22) 2016 07 22
(72) ZAJĄC PAWEŁ, Święta Katarzyna (PL); ZAJĄC MATEUSZ,
Marcinkowice (PL); KWAŚNIOWSKI STANISŁAW, Wrocław (PL);
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KIERZKOWSKI ARTUR ANTONI, Kalisz (PL); GOLIŃSKA‑DAWSON
PAULINA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chwytak podciśnieniowy do wielkogabarytowych tafli
B1 (11) 230797
(41) 2015 11 23
(51) B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/166 (2017.01)
C09C 1/44 (2006.01)
(21) 408185
(22) 2014 05 12
(72) SPYCHAJ TADEUSZ, Szczecin (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF
KAROL, Szczecin (PL); KUGLER SZYMON, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób dyspergowania nanorurek węglowych w cieczach
B1 (11) 230887
(41) 2015 10 12
(51) C01B 32/00 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 407725
(22) 2014 03 31
(72) PESZKE JERZY, Kruszyna (PL); OLSZEWSKI TADEUSZ,
Poznań (PL); NOWAK ANNA, Katowice (PL); SZADE JACEK,
Katowice (PL)
(73) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału konstrukcyjnego nisko absorp
cyjnego dla fal elektromagnetycznych wysokiej energii, zwłaszcza
dla zastosowania w medycynie
B1 (11) 230796
(41) 2015 11 09
(51) C01B 32/164 (2017.01)
C08L 77/00 (2006.01)
(21) 408070
(22) 2014 04 30
(72) PEŁECH IWONA, Szczecin (PL); KWIATKOWSKA MAGDALENA,
Szczecin (PL); PEŁECH ROBERT, Szczecin (PL); JĘDRZEJEWSKA
ANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozyt na bazie poliamidu 12 i modyfikowanych nanorurek
węglowych oraz sposób otrzymywania kompozytu na bazie polia
midu 12 i modyfikowanych nanorurek węglowych
B1 (11) 230782
(41) 2015 03 16
(51) C01B 33/151 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
(21) 405269
(22) 2013 09 09
(72) OPAŁŁO MARCIN, Warszawa (PL); CELEBAŃSKA ANNA,
Kielce (PL); ROŹNIECKA EWA, Błonie (PL); KRYSIAK OLGA,
Sochaczew (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Matryca polikrzemianowa, sposób otrzymywania matrycy po
likrzemianowej i jej zastosowanie
B1 (11) 230811
(41) 2016 08 16
(51) C01F 5/30 (2006.01)
C01F 5/38 (2006.01)
C01F 5/40 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 411240
(22) 2015 02 11
(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); WOŹNIAK
PAWEŁ, Dąbrowa (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania rozpuszczalnych soli magnezu
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B1 (11) 230795
(41) 2015 10 12
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 37/06 (2006.01)
(21) 407691
(22) 2014 03 28
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICA
JOANNA, Szczecin (PL); KUSIAK‑NEJMAN EWELINA, Szczecin (PL);
MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA,
Szczecin (PL); KOWALCZYK ŁUKASZ, Stamirowice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób usuwania siarki z powierzchni katalizatorów na bazie
TiO2, otrzymanego metodą siarczanową
B1 (11) 230859
(41) 2016 09 12
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 411451
(22) 2015 03 06
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICA
‑KOZAR JOANNA, Szczecin (PL); KUSIAK‑NEJMAN EWELINA,
Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu o strukturze anatazu otrzy
manego metodą siarczanową
B1 (11) 230860
(41) 2017 01 16
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 413081
(22) 2015 07 10
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICA
‑KOZAR JOANNA, Szczecin (PL); KUSIAK‑NEJMAN EWELINA,
Szczecin (PL); WANAG AGNIESZKA MARIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania mezoporowatego TiO2 o strukturze anatazu
B1 (11) 230833
(41) 2016 12 05
(51) C03C 10/00 (2006.01)
C04B 5/00 (2006.01)
C04B 5/06 (2006.01)
(21) 412538
(22) 2015 05 29
(72) ŚRODA MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania szkło‑ceramiki budowlanej
B1 (11) 230886
(41) 2015 05 11
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C04B 111/94 (2006.01)
(21) 405784
(22) 2013 10 28
(72) PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); FRĄC MAKSYMILIAN,
Radłów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Spoiwo cementowe
B1 (11) 230731
(41) 2015 10 12
(51) C04B 28/18 (2006.01)
C04B 28/20 (2006.01)
C04B 28/22 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
(21) 407793
(22) 2014 04 03
(72) PYTEL ZDZISŁAW, Kraków (PL); MAŁOLEPSZY JAN, Kraków (PL)
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autokla
wizowanych wyrobów wapienno‑piaskowych
B1 (11) 230889
(41) 2016 08 16
(51) C04B 35/10 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
(21) 411174
(22) 2015 02 05
(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) 230762
(41) 2017 08 16
(51) C05F 11/08 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
(21) 416108
(22) 2016 02 10
(72) CIECIERSKI WIESŁAW, Dąbrowice (PL); KARDASZ HUBERT,
Warszawa (PL); SZYCHOWSKA KATARZYNA, Tenczynek (PL); WILK
RADOSŁAW, Wrocław (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Preparat mikrobiologiczny do mineralizacji materii organicznej
zawierającej celulozę, zwłaszcza odpadów pożniwnych oraz zasto
sowanie preparatu mikrobiologicznego w uprawie roślin
B1 (11) 230823
(41) 2017 06 05
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
(21) 415012
(22) 2015 11 30
(72) SZYMANDERA ZBIGNIEW, Berlin (DE)
(73) SZYMANDERA ZBIGNIEW, Berlin (DE)
(54) Sposób wytwarzania nawozu organiczno‑mineralnego z pulpy
pofermentacyjnej
B1 (11) 230876
(41) 2016 08 01
(51) C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
(21) 411099
(22) 2015 01 29
(72) KROMPIEC STANISŁAW,
Gliwice (PL); SZŁAPA AGATA, Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR,
Sosnowiec (PL); MATUSSEK MAREK, Chorzów (PL); FILAPEK
MICHAŁ, Czechowice‑Dziedzice (PL); ZYCH DAWID, Tarnowskie
Góry (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); MARCOL BEATA, Gaszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,2‑bis(fluorenowych) pochodnych ace
tylenu
B1 (11) 230738
(51) C07B 61/00 (2006.01)
C07B 41/12 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
C07C 29/80 (2006.01)
C07C 68/08 (2006.01)
(21) 413013
(30) 201410314475.8

(41) 2016 01 04

(22) 2015 07 03
2014 07 03

CN
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(72) YANG WEISHENG, Shanghai (CN); YANG WEIMIN,
Shanghai (CN); HE LAIBIN, Shanghai (CN); LI MUJIN, Shanghai (CN);
HU SONG, Shanghai (CN)
(73) China Petroleum & Chemical Corporation, Beijing (CN);
Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology
SINOPEC, Shanghai (CN)
(54) Sposób recyklingu metanolu w procesie wytwarzania szcza
wianu dimetylu z gazu syntezowego
B1 (11) 230814
(41) 2017 05 08
(51) C07C 51/16 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
(21) 414643
(22) 2015 11 02
(72) PYSZNY DARIUSZ, Rybnik (PL); ORLIŃSKA BEATA,
Gliwice (PL); ZAWADIAK JAN, Gliwice (PL); PIOTROWSKI TOMASZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); JAKÓBIK‑KOLON AGATA, Kleszczów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób utleniania wyższych alfa‑olefin do kwasów karboksy
lowych wraz z oczyszczaniem produktu i oddzielaniem katalizatora
B1 (11) 230785
(41) 2016 06 06
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 410372
(22) 2014 12 04
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL); CZERNIAK
KAMIL, Sompolno (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL);
KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL); KULIGOWSKI JAN,
Wielka Nieszawka (PL); RODAK HUBERT, Poznań (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe (4‑chloro‑2-metylofenoksy)octa
ny(alkoksymetylo)[3-(metakryloiloamino)propylo]dimetyloamonio
we, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 230786
(41) 2016 06 20
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 410422
(22) 2014 12 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); CZERNIAK KAMIL, Sompolno (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); FRYDER MARTA, Czacz (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Poznań (PL)
(54) Nowe 4‑chloro‑2-metylofenoksyoctany alkoksymetylo(2
‑hydroksyetylo)dietyloamoniowe i sposób ich wytwarzania oraz
zastosowania jako herbicyd
B1 (11) 230763
(41) 2017 09 11
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 317/00 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
(21) 416322
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KĘDZIA ILONA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Bis(trifluorometylosulfonylo)imidek alkilo[2-(2‑hydroksyetoksy)
etylo]dimetyloamoniowy, sposób jego otrzymywania oraz zastoso
wanie jako elektrolity
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B1 (11) 230764
(41) 2017 09 11
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
(21) 416323
(22) 2016 02 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KĘDZIA ILONA,
Ostrów Wielkopolski (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) 3,6‑Dichloro‑2-metoksybenzoesan alkilobetainianu metylu,
sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicyd
B1 (11) 230892
(41) 2017 12 04
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/125 (2006.01)
C07C 53/134 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 417286
(22) 2016 05 23
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem alkano‑1,X‑bis (decylodime
tyloamoniowym) oraz anionem octanowym, sposób otrzymywania
i zastosowanie jako bakteriocydy
B1 (11) 230863
(41) 2015 03 16
(51) C07C 317/00 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
(21) 405284
(22) 2013 09 09
(72) ADAMEK JAKUB, Bukowno (PL); MAZURKIEWICZ
ROMAN, Gliwice (PL); PAŹDZIERNIOK‑HOLEWA AGNIESZKA,
Piekary Śląskie (PL); GRYMEL MIROSŁAWA, Knurów (PL); KUŹNIK
ANNA, Gliwice (PL); ZIELIŃSKA KATARZYNA, Miechów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania 1-(N‑acyloamino)alkilosulfonów
B1 (11) 230768
(41) 2018 01 15
(51) C07C 391/00 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
(21) 420738
(22) 2017 03 06
(72) ZIELIŃSKA‑BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL); WRZEŚNIAK
MARCIN, Zielona Góra (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne pochodne selenomocznikowe zawierające ugrupo
wanie dehydroabietyloaminy i alkaloidów drzewa chinowca oraz
sposób ich wytwarzania
B1 (11) 230869
(41) 2016 07 04
(51) C07D 215/22 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
(62) 360900
(21) 417178
(22) 2002 09 25
(30) 2001‑290645
2001 09 25
JP
2001‑348276
2001 11 14
JP
2379005
2002 03 27
CA
(86) 2002 09 25
PCT/JP02/09858
(87) 2003 04 03
WO03/026659
(72) BANDO TAKUJI, Tokushima (JP); AOKI SATOSHI,
Tokushima (JP); KAWASAKI JUNICHI, Tokushima (JP); ISHIGAMI
MAKOTO, Tokushima (JP); TANIGUCHI YOUICHI, Tokushima
(JP); YABUUCHI TSUYOSHI, Tokushima (JP); FUJIMOTO KIYOSHI,
Tokushima (JP); NISHIOKA YOSHIHIRO, Tokushima (JP); KOBAYASHI
NORIYUKI, Tokushima (JP); FUJIMURA TSUTOMU, Tokushima (JP);
TAKAHASHI MASANORI, Tokushima (JP); ABE KAORU, Tokushima
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(JP); NAKAGAWA TOMONORI, Tokushima (JP); SHINHAMA KOICHI,
Tokushima (JP); UTSUMI NAOTO, Tokushima (JP); TOMINAGA
MICHIAKI, Tokushima (JP); OI YOSHIHIRO, Tokushima (JP); YAMADA
SHOHEI, Tokushima (JP); TOMIKAWA KENJI, Tokushima (JP)
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., Tokio (JP)
(54) Hydrat A aripiprazolu i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 230817
(41) 2014 10 13
(51) C07D 217/26 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 403359
(22) 2013 03 29
(72) SOLECKA JOLANTA, Warszawa (PL); KAWĘCKI ROBERT,
Warszawa (PL); ZIEMSKA JOANNA, Białystok (PL); RAJNISZ
ALEKSANDRA, Warszawa (PL); LASKOWSKA ANNA,
Pruszków (PL); POSTEK MAGDALENA, Łomianki (PL);
GUŚPIEL ADAM, Bańska Niżna (PL); ŁĘCZYCKA KATARZYNA,
Przesmyki (PL); MOJZYCH MARIUSZ, Siedlce (PL); OSIOR AGNIESZKA,
Serokomla (PL); PIETRZAK BARTŁOMIEJ, Międzyrzecz Podlaski (PL);
PYPOWSKI KRZYSZTOF, Siedlce (PL); SOĆKO MAGDALENA,
Tuchowicz (PL); WYRZYKOWSKA AGATA, Śniadowo (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
‑PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Pochodne 3,4‑dihydroizochinoliny, sposób ich wytwarzania,
kompozycje farmaceutyczne zawierające takie pochodne oraz ich
zastosowanie
B1 (11) 230807
(41) 2014 11 10
(51) C07D 233/16 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
(21) 403749
(22) 2013 05 02
(72) GAŹDZIK BARBARA, Kraków (PL); PAJDA MICHAŁ, Kraków (PL);
KĘPIŃSKI ROMAN, Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL);
SOCHA MIECZYSŁAW, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja zmodyfikowanych pochodnych imidazoliny i spo
sób jej wytwarzania
B1 (11) 230780
(41) 2015 05 11
(51) C07D 233/52 (2006.01)
C07D 239/18 (2006.01)
A61K 31/4168 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
(21) 405937
(22) 2013 11 06
(72) ALETAŃSKA‑KOZAK MONIKA, Lublin (PL); MATOSIUK
DARIUSZ, Lublin (PL); KOSIKOWSKA URSZULA, Lublin (PL); MALM
ANNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne N‑podstawione‑2-(1‑aryloimidazolidyn‑2-ylideno)
hydrazynokarboksamidu, sposób ich otrzymywania oraz ich zasto
sowanie medyczne
B1 (11) 230829
(51) C07F 7/08 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C08G 77/00 (2006.01)
C08G 77/22 (2006.01)
C08G 77/28 (2006.01)

(41) 2016 05 09
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(21) 410043
(22) 2014 11 06
(72) HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Inowrocław (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Związki siarko‑krzemoorganiczne zawierające ugrupowanie
Si‑C-C‑S oraz selektywny sposób otrzymywania związków siarko
‑krzemoorganicznych zawierających ugrupowanie Si‑C-C‑S
B1 (11) 230831
(41) 2016 10 24
(51) C07F 7/30 (2006.01)
C07C 321/12 (2006.01)
C07C 321/16 (2006.01)
C07C 321/24 (2006.01)
C07C 319/18 (2006.01)
B01J 27/125 (2006.01)
(21) 411936
(22) 2015 04 14
(72) HRECZYCHO GRZEGORZ, Poznań (PL); KUCIŃSKI KRZYSZTOF,
Inowrocław (PL); PAWLUĆ PIOTR, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Ditiogermanany oraz sposób otrzymywania ditiogermananów
B1 (11) 230855
(41) 2018 02 26
(51) C07F 9/40 (2006.01)
C07C 331/20 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 421883
(22) 2017 06 13
(72) BURCHACKA EWA, Wrocław (PL); JANCZEWSKI ŁUKASZ,
Kutno (PL); GAJDA ANNA, Zgierz (PL); GAJDA TADEUSZ, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Bis‑arylowe estry ω‑izotiocyjanianoalkilofosfonianów, sposób
ich wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 230830
(41) 2016 06 06
(51) C08G 63/52 (2006.01)
C08G 63/688 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C09D 167/06 (2006.01)
(21) 410378
(22) 2014 12 04
(72) JANKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA, Wola
Gołkowska (PL); GÓRECKA EWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnego nienasycone
go poliestru oraz sposób otrzymywania fotoutwardzalnej wodnej
emulsji poliestrowej
B1 (11) 230754
(41) 2017 02 27
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
H01M 10/052 (2010.01)
(21) 413615
(22) 2015 08 21
(72) PRZYBYLSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); KOZAKIEWICZ
JANUSZ, Warszawa (PL); SYLWESTRZAK KRYSTYNA, Warszawa (PL);
HUMANKIEWICZ BARTOSZ, Józefów (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA ANNA, Warszawa (PL); SARNA
WITOLD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL); UNIWERSYTET WARSZAWSKI,
Warszawa (PL)
(54) Utwardzalna ciekła kompozycja poliuretanowa do membran
przewodzących prąd elektryczny
B1 (11) 230907
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 423255

(41) 2018 03 12
(22) 2017 10 24
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(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); BANDURA LIDIA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób spieniania asfaltu
B1 (11) 230908
(41) 2018 03 12
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 423256
(22) 2017 10 24
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL); PANEK RAFAŁ, Chmielów (PL); ZOFKA ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób spieniania asfaltu
B1 (11) 230784
(41) 2016 02 01
(51) C09D 5/08 (2006.01)
(21) 408931
(22) 2014 07 21
(72) MAKAREWICZ EDWIN, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Wodna, niejonowa, emulsja asfaltowa i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 230799
(41) 2017 11 06
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 417004
(22) 2016 04 27
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK ADRIAN KRZYSZTOF,
Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Silikonowa taśma samoprzylepna zawierająca napełniacz krze
mianowy i o zwiększonej odporności termicznej oraz sposób wytwa
rzania silikonowej taśmy samoprzylepnej zawierającej napełniacz
krzemianowy i o zwiększonej odporności termicznej
B1 (11) 230857
(41) 2018 02 26
(51) C09J 7/38 (2018.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
(21) 418423
(22) 2016 08 23
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); ANTOSIK ADRIAN
KRZYSZTOF, Tanowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zwiększania odporności termicznej samoprzylepnych
klejów silikonowych
B1 (11) 230753
(41) 2017 01 30
(51) C10B 53/00 (2006.01)
(21) 413152
(22) 2015 07 16
(72) JEDZINIAK MAREK, Gliwice (PL); PROSTAŃSKI DARIUSZ,
Wilcza (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Sposób skojarzonego prowadzenia procesów termicznej prze
róbki odpadów
B1 (11) 230732
(41) 2016 10 10
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 411765
(22) 2015 03 26
(72) HARDT PIOTR, Dębogóra (PL)
(73) HARDT PIOTR, Dębogóra (PL)
(54) Zgazowarka i sposób sterowania jej pracą
B1 (11) 230736
(51) C10K 1/02 (2006.01)

(41) 2016 11 07
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(21) 412191
(22) 2015 04 30
(72) JODKOWSKI WIESŁAW, Wrocław (PL); SZUMIŁO BOGUSŁAW,
Oborniki Śląskie (PL)
(73) JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław (PL); SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA,
Oborniki Śląskie (PL)
(54) Sposób oczyszczania gazów ze zgazowanego materiału pal
nego i układ do oczyszczania gazów ze zgazowanego materiału
palnego
B1 (11) 230822
(41) 2016 11 07
(51) C10L 3/10 (2006.01)
(21) 412237
(22) 2015 05 05
(72) MAJCHER MAREK, Warka (PL); MAJCHER REMIGIUSZ,
Jaworzno (PL)
(73) ENERGO NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób oczyszczania metanu i instalacja do realizacji tego
sposobu
B1 (11) 230752
(41) 2017 01 16
(51) C10L 3/12 (2006.01)
(21) 413000
(22) 2015 07 06
(72) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI RAFAŁ,
Warszawa (PL); GOŚCICKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Sposób regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz system
do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
B1 (11) 230816
(41) 2016 08 01
(51) C10L 10/10 (2006.01)
(21) 411101
(22) 2015 01 29
(72) ŁAPCZYŃSKA DARIA, Mierzyn (PL); MAJCHER REMIGIUSZ,
Jaworzno (PL)
(73) ŁAPCZYŃSKA DARIA, Mierzyn (PL); OŚRODEK BADAWCZO
‑ROZWOJOWY MELCHIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka (PL)
(54) Kompozycja buforująca do paliw gazowych, ciekłych i stałych
B1 (11) 230832
(41) 2016 10 24
(51) C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 31/185 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
(21) 412092
(22) 2015 04 22
(72) HECZKO PIOTR, Kraków (PL); STRUS MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Nowy szczep Lactobacillus plantarum PM1, jego metabolit oraz
zastosowanie nowego szczepu Lactobacillus plantarum PM1 i jego
metabolitu
B1 (11) 230884
(41) 2014 03 17
(51) C12N 15/64 (2006.01)
C12N 15/90 (2006.01)
(21) 400718
(22) 2012 09 10
(72) DMOWSKI MICHAŁ, Pruszków (PL); KERN‑ZDANOWICZ
IZABELA, Zalesie Dolne (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); LKB BIOTECH VIOLETTA KOCHMAŃSKA I MAREK
WEŁNICKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Plazmid pomocniczy do mobilizacji, szczep bakteryjny, system
o szerokim spektrum gospodarzy do wydajnej mobilizacji plazmi
dów, ich zastosowania oraz zestaw molekularny
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B1 (11) 230741
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419482
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT,
Świdnik (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL); OSTROWSKA
AGNIESZKA, Lublin (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybo
wego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania

B1 (11) 230760
(41) 2017 07 03
(51) C21D 1/04 (2006.01)
H01F 1/04 (2006.01)
(21) 415567
(22) 2015 12 28
(72) BULKOWSKI LECH, Gliwice (PL); BURIAN WOJCIECH,
Gliwice (PL); GALISZ URSZULA, Paczyna (PL); POGORZAŁEK JERZY,
Żernica (PL); ŻAK ARTUR, Gliwice (PL); PRZEŚLAK REMIGIUSZ,
Skarżysko‑Kamienna (PL); STENCEL MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA,
Gliwice (PL); MESKO SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko‑Kamienna (PL)
(54) Sposób obróbki cieplnomagnetycznej i cieplnej odlewów ze
stopu AlNiCo

B1 (11) 230742
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419488
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT,
Świdnik (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL); OSTROWSKA
AGNIESZKA, Lublin (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybo
wego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania

B1 (11) 230837
(41) 2017 07 03
(51) C22B 9/05 (2006.01)
B22D 1/00 (2006.01)
F27D 3/16 (2006.01)
(21) 415410
(22) 2015 12 21
(72) SMORAWIŃSKI MARCIN, Konin (PL); SMORAWIŃSKI
ZDZISŁAW, Konin (PL)
(73) SMORAWIŃSKI ZDZISŁAW TECHNOLOGIA I TECHNIKA
ALUMINIUM, Konin (PL)
(54) Głowica do barbotażowej rafinacji metali

B1 (11) 230743
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419489
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); SZCZERBA HUBERT,
Świdnik (PL); KOT ANNA, Zwiartówek Kolonia (PL); OSTROWSKA
AGNIESZKA, Lublin (PL); NOWAK MICHAŁ, Kalinówka (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybo
wego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 230800
(41) 2018 01 03
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 417771
(22) 2016 06 30
(72) MILCZARSKI PAWEŁ, Przecław (PL); MOLIK KATARZYNA,
Szczecin (PL); PAWŁOWSKA EDYTA, Szczecin (PL); TYRKA
MIROSŁAW, Rzeszów (PL); BUCZKOWICZ JUSTYNA, Iwonicz (PL);
GRĄDZIELEWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); POLITECHNIKA RZESZOWSKA
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu
karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2
warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.)
B1 (11) 230793
(41) 2018 02 26
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 418391
(22) 2016 08 19
(72) GRĄDZIELEWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); MILCZARSKI
PAWEŁ, Przecław (PL); TYRKA MIROSŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL)
(54) Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania
genu karłowatości dw9 i sposób wykrywania recesywnego genu
karłowatości dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.)

B1 (11) 230750
(41) 2016 12 05
(51) C22B 19/34 (2006.01)
C22B 19/38 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
(21) 412561
(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 szlamów z hydrometalurgii cynku
B1 (11) 230757
(41) 2017 04 10
(51) C22C 1/06 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
(21) 414270
(22) 2015 10 05
(72) KRUPIŃSKI MARIUSZ, Orzesze (PL); RDZAWSKI ZBIGNIEW,
Gliwice (PL); KRUPIŃSKA BEATA, Orzesze (PL); SZAJNAR JAN,
Ruda Śląska (PL); CZOK BERNARD, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zaprawa stanowiąca modyfikator zwłaszcza stopów cynku
B1 (11) 230733
(41) 2017 02 27
(51) C22C 9/01 (2006.01)
(21) 413519
(22) 2015 08 14
(72) KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL); MAMALA ANDRZEJ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KAWECKI ARTUR,
Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Kraków (PL); JABŁOŃSKI
MICHAŁ, Tarnobrzeg (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL);
ŚCIĘŻOR WOJCIECH, Kraków (PL); KORZEŃ KINGA, Kraków (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); SIEJA‑SMAGA ELIZA, Dobra (PL);
GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL); KOWAL RADOSŁAW, Pilica (PL);
GRZEBINOGA JUSTYNA, Przytkowice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Stop miedzi z aluminium i z magnezem o podwyższonej pla
styczności technologicznej na zimno
B1 (11) 230853
(51) D06F 58/00 (2006.01)

(41) 2017 08 16
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D06F 58/10 (2006.01)
F26B 13/00 (2006.01)
(21) 420494
(22) 2017 02 10
(30) 102016202114.1
2016 02 12
DE
(72) BÖMMELS RALF, Falkensee (DE); DESPANG OLIVER,
Königs Wusterhausen (DE); PLEBAN GERHARD, Berlin (DE)
(73) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Suszarka do bielizny oraz sposób eksploatacji suszarki do bielizny
B1 (11) 230820
(41) 2015 09 14
(51) E01C 23/09 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
E01C 23/06 (2006.01)
B26D 1/45 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
(21) 407940
(22) 2014 03 10
(72) KMAK ADAM, Nowy Sącz (PL)
(73) KMAK ADAM, Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób wyodrębniania‑wycinania pokryw włazów studni
kanałowych i komór usytuowanych w jezdniach i ciągach komu
nikacyjnych, a zwłaszcza w jezdniach i ciągach komunikacyjnych
o powierzchni asfaltowej bitumicznej
B1 (11) 230781
(41) 2014 05 12
(51) E03F 5/22 (2006.01)
(21) 401396
(22) 2012 10 29
(72) KORZENIOWSKI JANUSZ ANTONI, Calgary (CA)
(73) KORZENIOWSKI JANUSZ ANTONI, Calgary (CA)
(54) System przepompowywania ścieków
B1 (11) 230854
(41) 2017 07 17
(51) E04D 13/18 (2014.01)
F24J 2/52 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)
(21) 420860
(22) 2017 03 15
(72) ANTAFIJCZUK OLEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) ELECTROTILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania blachodachówki modułowej ze zintegro
wanym ogniwem fotowoltaicznym
B1 (11) 230900
(41) 2018 06 18
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
(21) 419696
(22) 2016 12 06
(72) MAJOCH MATEUSZ, Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe, zwłaszcza uchylne
B1 (11) 230862
(41) 2014 10 13
(51) E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/02 (2006.01)
(21) 403358
(22) 2013 03 29
(72) PTASZKOWSKI RAFAŁ, Nowy Sącz (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Grybów (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Sposób wykonania elementu obróbki blacharskiej uszczelnia
jącej połączenie elementu przenikającego przez dach z wysokopro
filowanym pokryciem dachowym
B1 (11) 230870
(51) E04G 5/14 (2006.01)
E04G 5/08 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)

(41) 2013 12 09

(21)
(72)
(73)
(54)
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399315
(22) 2012 05 25
OSIŃSKI CEZARIUSZ, Gdańsk (PL)
OSIŃSKI CEZARIUSZ, Gdańsk (PL)
Panel barierki zabezpieczającej, zwłaszcza do rusztowania

B1 (11) 230773
(41) 2014 02 17
(51) E04G 25/06 (2006.01)
(21) 404170
(22) 2011 09 20
(30) 102010041122.1
2010 09 21
DE
(86) 2011 09 20
PCT/EP11/66291
(87) 2012 03 29
WO/12/038409
(72) PLANK ANTON, Ennsbach (AT)
(73) Doka Industrie GmbH, Amstetten (AT)
(54) Podpora dla budownictwa
B1 (11) 230808
(41) 2013 10 14
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
(21) 398764
(22) 2012 04 06
(72) OBRZUT BOGUSŁAW, Podegrodzie (PL); WIŚNIOWSKI
TADEUSZ, Ubiad (PL); CISOWSKI WOJCIECH, Wielogłowy (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Ogrodzenie metalowe siatkowe
B1 (11) 230893
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 417519
(22) 2016 06 08
(72) RADECKI MACIEJ, Iława (PL)
(73) RADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Iława (PL)
(54) Sposób wykonywania ramiaków pionowych skrzydła drzwio
wego w konstrukcji ramowo‑płycinowej oraz skrzydło drzwiowe
według tego sposobu
B1 (11) 230897
(41) 2018 05 07
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
(21) 419243
(22) 2016 10 24
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Wspornik klapy rewizyjnej do skrzynki rolety okiennej, ze
wnętrznej
B1 (11) 230810
(41) 2015 09 14
(51) E06B 11/02 (2006.01)
E06B 11/00 (2006.01)
(21) 407467
(22) 2014 03 10
(72) POLEK MICHAŁ, Olszyny (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Brama rozwierana, zwłaszcza o dużej rozpiętości
B1 (11) 230868
(41) 2015 06 22
(51) E21C 35/08 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21C 41/16 (2006.01)
E21D 23/12 (2006.01)
(21) 406599
(22) 2013 12 19
(72) BAIC IRENEUSZ RYSZARD, Ruda Śląska (PL); GÓRALCZYK
STEFAN ANDRZEJ, Warszawa (PL); JANKOWSKI GRZEGORZ
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ALEKSANDER, Rybnik (PL); KAPUŚCIŃSKI DARIUSZ MARIAN,
Rybnik (PL); KOWALSKI PIOTR WŁADYSŁAW, Rybnik (PL);
OGIERMAN WITOLD ADAM, Rybnik (PL); SZAFARCZYK JÓZEF
WIESŁAW, Rybnik (PL); KRYJ KRZYSZTOF JAN, Rybnik (PL)
(73) HYDROTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL); INSTYTUT
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ monitorowania geometrii górniczego, podziem
nego wyrobiska ścianowego
B1 (11) 230835
(41) 2017 05 08
(51) E21D 15/02 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
(21) 414544
(22) 2015 10 26
(72) BRODNY JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Stojak podporowy o wstępnej podporności i sposób jego montażu
B1 (11) 230778
(41) 2016 07 18
(51) E21F 5/04 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
(21) 410860
(22) 2015 01 13
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ,
Strzebiń (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL); CEBULA DANUTA,
Gliwice (PL); FUJAREWICZ KRZYSZTOF, Tychy (PL); CYBULSKI
KRZYSZTOF, Mikołów (PL); MALICH BOGDAN, Knurów (PL); WYSOCKA
MAŁGORZATA, Katowice (PL); SKUBACZ KRYSTIAN, Gliwice (PL);
URBAN PAWEŁ, Żory (PL); ADAMOWICZ JANUSZ, Jawiszowice (PL);
ZEMLIK ARTUR, Jawiszowice (PL); HYŁA PAWEŁ, Jawiszowice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); POLSKA GRUPA
GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Mobilne urządzenie do neutralizacji pyłów osiadłych, zwłaszcza
do górniczych stref zabezpieczających
B1 (11) 230877
(41) 2018 07 02
(51) F01B 17/02 (2006.01)
F02F 1/18 (2006.01)
F02B 75/40 (2006.01)
(21) 420045
(22) 2016 12 30
(72) GOŚCICKI MAREK, Gdynia (PL); BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL);
CHMIELEWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(73) GOŚCICKI MAREK, Gdynia (PL); BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL);
CHMIELEWSKI RAFAŁ, Warszawa (PL)
(54) Silnik
B1 (11) 230871
(41) 2017 05 08
(51) F03B 3/06 (2006.01)
F03B 3/14 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
(21) 414517
(22) 2015 10 26
(72) KORCZAK ANDRZEJ, Gliwice (PL); HOMA DOROTA,
Gliwice (PL); NOWAK GRZEGORZ, Ruda Śląska (PL); PECZKIS
GRZEGORZ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) GRUPA POWEN‑WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm obrotu łopatki wirnika, zwłaszcza pompy krętnej
lub turbiny reakcyjnej
B1 (11) 230776
(51) F03D 5/06 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
H02S 10/12 (2014.01)
H02S 10/40 (2014.01)

(41) 2013 05 27

(21)
(72)
(73)
(54)
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397128
(22) 2011 11 25
WOJTASIK LECH, Dolaszewo (PL)
WOJTASIK LECH, Dolaszewo (PL)
Skrzydło fotowoltaiczne

B1 (11) 230841
(41) 2017 07 17
(51) F04B 37/14 (2006.01)
F04B 37/10 (2006.01)
(21) 417778
(22) 2016 06 30
(72) GRZEBYK TOMASZ, Wrocław (PL); GÓRECKA‑DRZAZGA ANNA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Mikromechaniczna jonowo‑sorpcyjna pompa próżni wstępnej
B1 (11) 230838
(41) 2017 07 17
(51) F04C 2/00 (2006.01)
(21) 416532
(22) 2016 03 17
(72) BIERNACKI KRZYSZTOF, Wrocław (PL); STRYCZEK JAROSŁAW,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Maszyna hydrauliczna gerotorowa
B1 (11) 230845
(41) 2017 10 09
(51) F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
(21) 418261
(22) 2016 08 10
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); CIEŚLICKI RAFAŁ, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Tuchola (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
B1 (11) 230846
(41) 2017 10 09
(51) F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
(21) 418263
(22) 2016 08 10
(72) OSIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); BURY PAWEŁ, Goleszów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Tuchola (PL)
(54) Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym
B1 (11) 230842
(41) 2018 01 15
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/28 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 417886
(22) 2016 07 08
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe dla wału obroto
wego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej
B1 (11) 230873
(41) 2018 01 15
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 417891
(22) 2016 07 08
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wielostopniowa dławnica uszczelniona cieczą magnetyczną
B1 (11) 230874
(51) F04D 29/10 (2006.01)

(41) 2018 01 15
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F16J 15/447 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 417892
(22) 2016 07 08
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); MATUSZEWSKI LESZEK,
Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym
B1 (11) 230898
(41) 2018 05 21
(51) F15B 5/00 (2006.01)
F16K 31/00 (2006.01)
(21) 419528
(22) 2016 11 19
(72) STEFAŃSKI FREDERIK, Jarocin (PL); RYBARCZYK DOMINIK,
Wiórek (PL); MINOROWICZ BARTOSZ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Piezoelektryczny zawór sterujący
B1 (11) 230847
(41) 2017 07 03
(51) F16B 31/06 (2006.01)
(21) 418520
(22) 2016 09 01
(30) FR1558175
2015 09 03
FR
(72) LE‑CORRE DOMINIQUE, Pfaffenhoffen (FR)
(73) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, Saint‑Ouen (FR)
(54) Zespół urządzenia zrywalnego złącza dwóch części, zwłaszcza
do pojazdu kolejowego
B1 (11) 230843
(41) 2018 01 15
(51) F16C 17/10 (2006.01)
F16C 27/08 (2006.01)
F16J 15/447 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 417887
(22) 2016 07 08
(72) ROWIŃSKI LECH, Stanisławowo (PL); MATUSZEWSKI LESZEK,
Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno‑poprzeczne wałka
B1 (11) 230758
(41) 2017 06 05
(51) F16D 63/00 (2006.01)
F16D 59/00 (2006.01)
(21) 414990
(22) 2015 11 27
(72) ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF,
Żernica (PL); RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Hydrauliczny agregat hamulcowy dla awaryjno‑postojowego
zatrzymania pojazdu
B1 (11) 230803
(41) 2016 11 21
(51) F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
(21) 412271
(22) 2015 05 08
(72) MOSZUMAŃSKI RYSZARD, Kraków (PL); STEINHOF MAREK,
Tarnów (PL); WAŚKO AGNIESZKA, Kraków (PL)
(73) STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów (PL)
(54) Wentylowana nakładka hamulcowa
B1 (11) 230804
(41) 2016 11 21
(51) F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
(21) 412272
(22) 2015 05 08
(72) MOSZUMAŃSKI RYSZARD, Kraków (PL); STEINHOF MAREK,
Tarnów (PL); WAŚKO AGNIESZKA, Kraków (PL)
(73) STEINHOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnów (PL)
(54) Anizotropowa nakładka hamulcowa

Nr 12/2018

B1 (11) 230890
(41) 2017 04 24
(51) F16F 7/08 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
(21) 414374
(22) 2015 10 14
(72) MRÓZ ARKADIUSZ, Oświęcim (PL); BICZYK JAN TOMASZ,
Warszawa (PL); HOLNICKI‑SZULC JAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL); ADAPTRONICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(54) Sterowalne sprzęgło oraz jego zastosowanie
B1 (11) 230879
(41) 2017 07 03
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) 415418
(22) 2015 12 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Koło ślimakowe przekładni bezluzowej
B1 (11) 230880
(41) 2017 07 03
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
(21) 415419
(22) 2015 12 21
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); MAJEWSKI MACIEJ,
Koszalin (PL); BUDNIAK ZBIGNIEW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Przekładnia ślimakowa bezluzowa
B1 (11) 230759
(41) 2017 06 05
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/40 (2006.01)
(21) 415006
(22) 2015 11 30
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); ZIMOWSKI
SŁAWOMIR, Kraków (PL); KOT MARCIN, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego
B1 (11) 230899
(41) 2018 06 18
(51) F16K 5/06 (2006.01)
(21) 419688
(22) 2016 12 05
(72) IDKOWIAK ŁUKASZ, Mosina (PL)
(73) IDKOWIAK ŁUKASZ FISHER EXPERT, Mosina (PL)
(54) Zawór kulowy
B1 (11) 230744
(41) 2018 07 02
(51) F16K 31/60 (2006.01)
F16K 11/076 (2006.01)
(21) 419958
(22) 2016 12 23
(72) JÓŹWIAK ROMAN, Białystok (PL)
(73) JÓŹWIAK ROMAN, Białystok (PL)
(54) Rękojeść sterująca baterii wodnej
B1 (11) 230891
(41) 2017 09 25
(51) F23L 17/02 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 416599
(22) 2016 03 23
(72) ROKITA MARCIN, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Kominowa nasada hybrydowa
B1 (11) 230839
(51) F24C 15/10 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
(21) 417260

(41) 2017 11 20
(22) 2016 05 19
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(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków (PL)
(54) Nakładka na palnik gazowy
B1 (11) 230878
(41) 2017 05 08
(51) F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
(21) 414703
(22) 2015 11 06
(72) MARCINIAK EMIL, Łódź (PL); WRÓBEL GRZEGORZ,
Dąbkowice Dolne (PL); PODSĘDKOWSKI ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) VIBROSON ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Wentylator promieniowy z regulacją wydajności
B1 (11) 230895
(41) 2018 01 29
(51) F24F 13/14 (2006.01)
F16K 7/12 (2006.01)
(21) 417977
(22) 2016 07 15
(72) HAWRANEK JERZY, Warszawa (PL)
(73) INERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Przepustnica wentylacyjna
B1 (11) 230802
(41) 2017 04 24
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F24B 13/02 (2006.01)
F23B 50/02 (2006.01)
(21) 414347
(22) 2015 10 13
(72) PIOTROWSKI STANISŁAW, Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI
MAREK, Tarnobrzeg (PL)
(73) PIOTROWSKI STANISŁAW STAN‑MARK SPÓŁKA CYWILNA,
Tarnobrzeg (PL); PIOTROWSKI MAREK STAN‑MARK SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnobrzeg (PL)
(54) Sposób spalania paliwa stałego
B1 (11) 230910
(41) 2018 06 18
(51) F28D 7/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 424290
(22) 2018 01 17
(72) MAZUR ALEKSANDRA, Rzeszów (PL); STEC AGNIESZKA,
Grodzisko Dolne (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Pionowy spiralny wymiennik ciepła
B1 (11) 230906
(41) 2018 05 21
(51) F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/06 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
(21) 423030
(22) 2017 10 02
(72) MAZUR ALEKSANDRA, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL,
Krosno (PL); DZIOPAK JÓZEF, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Poziomy wymiennik ciepła
B1 (11) 230806
(41) 2018 02 12
(51) F41H 1/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
D06M 17/00 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
(21) 418258
(22) 2016 08 08
(72) KUROWSKI JANUSZ, Wrocław (PL); KUROWSKI ADAM,
Wrocław (PL); JAMROZIAK KRZYSZTOF, Wrocław (PL)

4373

(73) KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanowice (PL)
(54) Elastyczna osłona balistyczna
B1 (11) 230904
(41) 2018 07 16
(51) F42D 5/04 (2006.01)
F42D 5/00 (2006.01)
(21) 420120
(22) 2017 01 05
(72) SZYSZKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL); MALISZEWSKI
WALDEMAR, Wrocław (PL); JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL); MALEJ
WACŁAW, Wrocław (PL); JASIŃSKI WIESŁAW, Kiełczów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw do niszczenia materiałów niebezpiecznych
B1 (11) 230765
(41) 2017 10 09
(51) G01F 23/68 (2006.01)
(21) 417108
(22) 2016 05 05
(72) KAPŁAN MARCIN, Horoszki Duże (PL)
(73) KAPŁAN MARCIN KAPŁAN, Horoszki Duże (PL)
(54) Urządzenie do określania poziomu cieczy
B1 (11) 230748
(41) 2016 03 14
(51) G01K 11/12 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
(21) 409449
(22) 2014 09 10
(72) REINER JACEK, Wrocław (PL); MRZYGŁÓD MARIUSZ,
Wrocław (PL); TRYBA DARIUSZ, Tarnów (PL); TRZYNA MARCIN,
Rzeszów (PL); CIESZYŃSKI WOJCIECH, Czarnków (PL); JAREMEK
HENRYK, Warszawa (PL); ZMYWACZYK JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Szeligi (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do kontroli kalibracji termochromowych matryc
ciekłokrystalicznych, sposób kontroli kalibracji termochromowych
matryc ciekłokrystalicznych oraz zastosowanie urządzenia do kon
troli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych
B1 (11) 230828
(41) 2016 03 29
(51) G01M 5/00 (2006.01)
(21) 409558
(22) 2014 09 22
(72) LESKI ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski (PL); DRAGAN
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); REYMER PIOTR, Warszawa (PL);
KURNYTA ARTUR, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Układ do monitorowania obciążeń struktury statku powietrz
nego ze zmienną geometrią skrzydeł
B1 (11) 230824
(41) 2017 08 16
(51) G01N 3/46 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
(21) 416093
(22) 2016 02 10
(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); KUPIEC BOGDAN, Rzeszów (PL);
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
BABIARZ ROBERT, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób i urządzenie do badania odporności na zarysowanie
powierzchni materiałów oraz ich powłok, zwłaszcza o dużej odpor
ności na zużycie ścierne
B1 (11) 230840
(51) G01N 25/16 (2006.01)
C10B 29/04 (2006.01)
(21) 417332

(41) 2017 12 04
(22) 2016 05 25

4374

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) CZERWIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); WESOŁOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE‑I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ kontroli oraz regulacji temperatury w urządzeniu do
oznaczania ciśnienia rozprężania węgli koksujących
B1 (11) 230775
(41) 2015 04 27
(51) G01R 27/18 (2006.01)
(21) 409862
(22) 2014 10 20
(30) 201310500990.0
2013 10 22
CN
(72) WEI GU, Szanghaj (CN); RUNDONG WANG, Szanghaj (CN);
XIAOYAN XU, Szanghaj (CN); XIXIA HUANG, Szanghaj (CN);
MINDYKOWSKI JANUSZ, Sopot (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZANGHAJU, Szanghaj (CN)
(54) Układ do pomiaru rezystancji izolacji doziemnej na szynach
rozdzielnicy niskiego napięcia prądu stałego
B1 (11) 230745
(41) 2018 07 02
(51) G01S 15/88 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
(21) 420198
(22) 2017 01 13
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KOLMAN ŁUKASZ,
Tarnów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowi
dzących
B1 (11) 230856
(41) 2018 06 04
(51) G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)
(62) 415820
(21) 425156
(22) 2016 01 17
(72) DZIEWIECKI WOJCIECH, Warszawa (PL); LOTZ TOMASZ,
Warszawa (PL); MATUSIAK MICHAŁ, Czerwonka (PL); MEISSNER
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Obrazujący detektor promieniowania rentgenowskiego
B1 (11) 230825
(41) 2018 07 02
(51) G05D 25/02 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05B 41/392 (2006.01)
(21) 420075
(22) 2016 12 30
(72) SOBIERAJSKI ARKADIUSZ, Ciechocinek (PL)
(73) GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Układ zasilacza umożliwiający regulację poziomu oświe
tlenia
B1 (11) 230872
(41) 2016 05 09
(51) G06F 3/043 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
(21) 410002
(22) 2014 10 31
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); CICHOWSKI JANUSZ,
Gdańsk (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób i układ do rozpoznawania gestów, zwłaszcza ruchu
dłonią symulującego bezdotykowe pisanie na klawiaturze
B1 (11) 230746
(41) 2017 08 28
(51) G10D 1/08 (2006.01)
G10D 3/06 (2006.01)
G10D 3/14 (2006.01)
(21) 416188
(22) 2016 02 19
(72) FRYDRYCHOWICZ PAWEŁ, Gdańsk (PL)

Nr 12/2018

(73) PPU OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Rozkładany strunowy instrument muzyczny, zwłaszcza gitara
elektryczna
B1 (11) 230851
(41) 2018 07 30
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
(21) 420211
(22) 2017 01 16
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SECH PAWEŁ,
Warszawa (PL); ARGASIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) PIT‑RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mechanizm wiążący ruch rygla mocowania transportowego
masztu i rygla
B1 (11) 230902
(41) 2018 07 02
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/02 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
(21) 419983
(22) 2016 12 27
(72) CZYSZANOWSKI TOMASZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Aktywne zwierciadło kwantowego lasera kaskadowego o emisji
powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową
B1 (11) 230903
(41) 2018 07 02
(51) H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/02 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
(21) 419985
(22) 2016 12 27
(72) CZYSZANOWSKI TOMASZ, Łódź (PL); GĘBSKI MARCIN,
Łódź (PL); DEMS MACIEJ, Łódź (PL); WASIAK MICHAŁ, Łódź (PL);
SARZAŁA ROBERT, Łódź (PL); PANAJOTOV KRASSIMIR, Bruksela (BE)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zwierciadło lasera o emisji powierzchniowej z pionową wnęką
rezonansową
B1 (11) 230821
(41) 2015 07 20
(51) H04N 19/00 (2014.01)
(21) 408822
(22) 2012 10 17
(30) 2011‑0106107
2011 10 17
KR
(86) 2012 10 17
PCT/KR12/08482
(87) 2013 04 25
WO13/058542
(72) LEE BAE KEUN, Seongnam‑si (KR); KWON JAE CHEOL, Daejeon
(KR); KIM JOO YOUNG, Anyang‑si (KR)
(73) KT Corporation, Seongnam‑si (KR)
(54) Sposób i urządzenie do kodowania/dekodowania obrazu
B1 (11) 230766
(41) 2017 10 23
(51) H05K 3/34 (2006.01)
B23K 3/04 (2006.01)
B23K 3/06 (2006.01)
(21) 419498
(22) 2016 11 17
(72) MARKIEWICZ MICHAŁ, Lublin (PL); SOBCZAK NATALIA,
Wieliczka (PL); KUDYBA ARTUR, Golkowice (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych
B1 (11) 230737
(41) 2016 01 18
(51) H05K 5/03 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
(21) 412959
(22) 2015 06 30
(30) 201431018
2014 07 07
ES
(72) VILLÀ XAVIER VÀZQUEZ, Barcelona (ES); REBULL ADRIÁ
RIGUÉ, Barcelona (ES)
(73) SIMON, S.A.U., Barcelona (ES)
(54) Obudowa elementów elektrycznych i elektronicznych

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01D 63/00 (2006.01)
A01F 12/44 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
A01N 33/04 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/56 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A24C 5/34 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A42B 3/00 (2006.01)
A42B 1/08 (2006.01)
A43B 5/00 (2006.01)
A43B 1/00 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
A61F 2/10 (2006.01)
A61F 5/11 (2006.01)
A61F 5/37 (2006.01)
A61G 1/04 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
A61K 35/36 (2015.01)
A61K 35/60 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61K 36/07 (2006.01)
A61K 33/04 (2006.01)
A61K 9/48 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61K 31/277 (2006.01)
A61K 38/22 (2006.01)
A61K 31/472 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/4168 (2006.01)
A61K 35/747 (2015.01)
A61K 31/185 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)

230783
230818
230740
230888
230888*
230888*
230762*
230785*
230786*
230764*
230764*
230892*
230888*
230785*
230786*
230734
230734*
230734*
230747
230834
230798
230755
230755*
230779
230806*
230882
230882*
230865
230865*
230848
230894
230805
230813*
230813
230745*
230894*
230792
230792*
230885
230885*
230885*
230756
230756*
230756*
230817*
230817*
230817*
230780*
230832*
230832*
230756*
230817*
230817*
230817*

A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/12 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 15/02 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
A62D 3/36 (2007.01)
A62D 101/41 (2007.01)
A63B 1/00 (2006.01)
A63B 5/16 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
B01D 46/02 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
B01D 29/62 (2006.01)
B01D 53/50 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 46/12 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 23/70 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 37/06 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B01J 27/125 (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01)
B05C 9/02 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
B05C 17/00 (2006.01)
B07B 4/00 (2006.01)
B08B 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

230780*
230780*
230855*
230832*
230832*
230905
230905*
230812
230812*
230881
230881*
230909
230848*
230875
230751
230751*
230794
230769
230769*
230769*
230770
230770*
230770*
230771
230771*
230771*
230772
230772*
230772*
230858*
230738*
230794*
230858
230858*
230827
230827*
230827*
230827*
230827*
230827*
230827*
230795*
230795*
230876*
230876*
230831*
230789
230789*
230774
230774*
230818*
230778*
230812*
230815

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

B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 24/00 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 51/18 (2006.01)
B21D 51/24 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22D 1/00 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
B23B 45/16 (2006.01)
B23D 45/00 (2006.01)
B23K 3/04 (2006.01)
B23K 3/06 (2006.01)
B23P 9/04 (2006.01)
B23Q 35/08 (2006.01)
B23Q 35/00 (2006.01)
B25D 9/00 (2006.01)
B25D 11/10 (2006.01)
B26D 1/45 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 47/90 (2006.01)
B29C 64/124 (2017.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 64/124 (2017.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 65/48 (2006.01)
B29D 35/06 (2010.01)
B29D 35/00 (2010.01)
B29D 7/01 (2006.01)
B30B 5/02 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
B32B 5/28 (2006.01)
B41F 17/08 (2006.01)
B41M 1/38 (2006.01)
B41M 1/26 (2006.01)
B41M 3/06 (2006.01)
B41M 1/22 (2006.01)
B60L 5/36 (2006.01)
B60L 5/42 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60M 1/34 (2006.01)
B60M 1/36 (2006.01)
B60P 3/16 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B60P 7/18 (2006.01)
B60R 9/08 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
B60R 22/32 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 39/00 (2006.01)
B64C 27/51 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 23/12 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)

4375
2

1

2

230826
230811*
230852
230791
230791*
230791*
230790
230790*
230790*
230889*
230837*
230861
230836*
230787
230766*
230766*
230836*
230787*
230787*
230867
230836
230820*
230739
230826*
230747*
230849
230849*
230849*
230850
230850*
230850*
230777*
230865*
230865*
230864*
230777*
230777
230806*
230747*
230866
230866*
230866*
230866*
230883
230883*
230883*
230883*
230883*
230739*
230749*
230801*
230749
230735
230735*
230819
230778*
230761
230896
230896*
230896*
230901
230901*
230809
230809*
230801

B65D 81/05 (2006.01)
B65D 59/00 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
B66C 1/02 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/166 (2017.01)
C01B 32/00 (2017.01)
C01B 32/164 (2017.01)
C01B 33/151 (2006.01)
C01F 5/30 (2006.01)
C01F 5/38 (2006.01)
C01F 5/40 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 9/02 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C02F 9/12 (2006.01)
C02F 101/20 (2006.01)
C02F 103/24 (2006.01)
C03C 10/00 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 5/00 (2006.01)
C04B 5/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C04B 111/94 (2006.01)
C04B 28/18 (2006.01)
C04B 28/20 (2006.01)
C04B 28/22 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 41/12 (2006.01)
C07B 41/08 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 13/567 (2006.01)
C07C 29/80 (2006.01)
C07C 68/08 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
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C07C 211/63 (2006.01)
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230788*
230864
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230797*
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230811*
230811*
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230859
230860
230750*
230875*
230815*
230815*
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230833
230782*
230833*
230833*
230886
230886*
230886*
230731
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230731*
230731*
230889
230762
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230876
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230738
230738*
230814*
230876*
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230738*
230738*
230814
230814*
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230786
230786*
230786*
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230763*
230763*
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C07C 209/12 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/125 (2006.01)
C07C 53/134 (2006.01)
C07C 317/00 (2006.01)
C07C 391/00 (2006.01)
C07C 321/12 (2006.01)
C07C 321/16 (2006.01)
C07C 321/24 (2006.01)
C07C 319/18 (2006.01)
C07C 331/20 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07D 215/22 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 217/26 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
C07D 233/16 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 233/52 (2006.01)
C07D 239/18 (2006.01)
C07F 9/54 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C08G 77/00 (2006.01)
C08G 77/22 (2006.01)
C08G 77/28 (2006.01)
C08G 63/52 (2006.01)
C08G 63/688 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
C08J 7/12 (2006.01)
C08L 77/00 (2006.01)
C08L 67/06 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09C 1/44 (2006.01)
C09D 167/06 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C09J 183/04 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
C10B 29/04 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10K 1/02 (2006.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C10L 3/12 (2006.01)
C10L 10/10 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/64 (2006.01)
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C12Q 1/04 (2006.01)
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C12Q 1/04 (2006.01)
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230892*
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230892*
230863
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230831*
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230807
230807*
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230780*
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230829*
230831
230855
230829*
230829*
230829*
230830
230830*
230754*
230864*
230796*
230830*
230754
230907
230908
230797*
230830*
230784
230799
230799*
230799*
230857
230857*
230857*
230753
230840*
230732
230736
230822
230752
230816
230762*
230832
230884
230884*
230741
230741*
230742
230742*

C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12R 1/125 (2006.01)
C12R 1/10 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C21D 1/04 (2006.01)
C22B 9/05 (2006.01)
C22B 19/34 (2006.01)
C22B 19/38 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
C22C 18/00 (2006.01)
C22C 9/01 (2006.01)
C23C 16/513 (2006.01)
C23F 11/14 (2006.01)
D03D 11/00 (2006.01)
D06F 58/00 (2006.01)
D06F 58/10 (2006.01)
D06M 17/00 (2006.01)
E01C 23/09 (2006.01)
E01C 23/12 (2006.01)
E01C 23/06 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/02 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
E04G 5/08 (2006.01)
E04G 1/15 (2006.01)
E04G 25/06 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/02 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E06B 11/00 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
E21C 35/24 (2006.01)
E21C 41/16 (2006.01)
E21C 35/22 (2006.01)
E21D 23/12 (2006.01)
E21D 15/02 (2006.01)
E21D 15/48 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
F01B 17/02 (2006.01)
F02B 75/40 (2006.01)
F02F 1/18 (2006.01)
F03B 3/06 (2006.01)
F03B 3/14 (2006.01)
F03D 5/06 (2006.01)
F04B 37/14 (2006.01)
F04B 37/10 (2006.01)
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230832*
230760
230837
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230820*
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230854
230900
230862
230862*
230862*
230891*
230870
230870*
230870*
230773
230808
230808*
230808*
230900*
230905*
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230905*
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230893*
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230897*
230810
230810*
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230868*
230778*
230868*
230835
230835*
230778
230877
230877*
230877*
230871
230871*
230776
230841
230841*
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F04C 2/00 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/08 (2006.01)
F04C 2/14 (2006.01)
F04D 29/36 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F15B 5/00 (2006.01)
F16B 31/06 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
F16C 27/08 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
F16D 59/00 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/092 (2006.01)
F16F 7/08 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 57/12 (2006.01)
F16J 15/28 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/18 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/447 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16J 15/447 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/40 (2006.01)
F16K 11/00 (2006.01)
F16K 31/00 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 31/60 (2006.01)
F16K 11/076 (2006.01)
F16K 7/12 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F23B 50/02 (2006.01)
F23C 99/00 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
F23J 13/08 (2006.01)
F23J 15/00 (2006.01)
F23J 13/00 (2006.01)
F23L 17/02 (2006.01)
F24B 13/02 (2006.01)
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230838
230845
230845*
230845*
230846
230846*
230846*
230871*
230842
230873
230874
230898
230847
230843
230843*
230758
230758*
230803
230803*
230804
230804*
230890
230890*
230879
230879*
230880
230880*
230842*
230842*
230873*
230873*
230874*
230874*
230843*
230843*
230759
230759*
230751*
230898*
230899
230744
230744*
230895*
230905*
230802*
230839*
230826*
230769*
230769*
230769*
230769*
230770*
230770*
230770*
230770*
230771*
230771*
230771*
230771*
230772*
230772*
230772*
230772*
230891
230802*

F24C 15/10 (2006.01)
F24D 7/00 (2006.01)
F24D 7/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)
F26B 13/00 (2006.01)
F27D 3/16 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/10 (2006.01)
F28D 7/06 (2006.01)
F41H 1/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F42D 5/04 (2006.01)
F42D 5/00 (2006.01)
G01F 23/68 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 3/46 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 25/16 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
G01S 15/88 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01T 1/164 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
G02F 1/13 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
G06F 3/043 (2006.01)
G06F 3/0488 (2013.01)
G06K 19/06 (2006.01)
G10D 1/08 (2006.01)
G10D 3/06 (2006.01)
G10D 3/14 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
H01F 1/04 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01L 31/042 (2006.01)
H01M 10/052 (2010.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/02 (2006.01)
H01S 5/00 (2006.01)
H01S 5/02 (2006.01)
H02B 1/38 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)
H02S 10/12 (2014.01)
H02S 10/40 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05B 41/392 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
H05K 5/03 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)

230839
230771*
230772*
230910*
230906*
230878
230878*
230895
230802
230854*
230853*
230837*
230771*
230772*
230910
230910*
230906
230906*
230882*
230806
230806*
230904
230904*
230765
230748
230828
230779*
230824
230824*
230840
230775
230745
230856
230856*
230902*
230903*
230748*
230825
230872
230872*
230747*
230746
230746*
230746*
230826*
230760*
230763*
230776*
230754*
230851
230902
230902*
230903
230903*
230737*
230854*
230776*
230776*
230821
230825*
230825*
230766
230737
230737*
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230736
230737
230738
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230741
230742
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230746
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230748
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230769
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230776
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230779
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230782
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C04B 28/18 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C22C 9/01 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
C10K 1/02 (2006.01)
H05K 5/03 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
B28C 5/42 (2006.01)
A01K 63/04 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
F16K 31/60 (2006.01)
G01S 15/88 (2006.01)
G10D 1/08 (2006.01)
A23G 3/56 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
B60R 9/08 (2006.01)
C22B 19/34 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
C10L 3/12 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A61K 45/06 (2006.01)
C22C 1/06 (2006.01)
F16D 63/00 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
C21D 1/04 (2006.01)
B61F 7/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
G01F 23/68 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
C07C 391/00 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
E04G 25/06 (2006.01)
B05C 17/005 (2006.01)
G01R 27/18 (2006.01)
F03D 5/06 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
E21F 5/04 (2006.01)
A24C 5/34 (2006.01)
C07D 233/52 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
C01B 33/151 (2006.01)
A01D 63/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B23D 45/00 (2006.01)
B65D 81/05 (2006.01)

230789
230790
230791
230792
230793
230794
230795
230796
230797
230798
230799
230800
230801
230802
230803
230804
230805
230806
230807
230808
230809
230810
230811
230812
230813
230814
230815
230816
230817
230818
230819
230820
230821
230822
230823
230824
230825
230826
230827
230828
230829
230830
230831
230832
230833
230834
230835
230836
230837
230838
230839
230840
230841
230842
230843
230844
230845
230846

B05C 5/00 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 24/00 (2006.01)
A61K 35/60 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B01D 53/50 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01B 32/164 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B65D 5/50 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
F16D 65/04 (2006.01)
A61F 5/11 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
C07D 233/16 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
C01F 5/30 (2006.01)
A62D 3/36 (2007.01)
A61G 1/04 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C10L 10/10 (2006.01)
C07D 217/26 (2006.01)
A01F 12/44 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
E01C 23/09 (2006.01)
H04N 19/00 (2014.01)
C10L 3/10 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
G01N 3/46 (2006.01)
G05D 25/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
G01M 5/00 (2006.01)
C07F 7/08 (2006.01)
C08G 63/52 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C03C 10/00 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
E21D 15/02 (2006.01)
B25D 11/10 (2006.01)
C22B 9/05 (2006.01)
F04C 2/00 (2006.01)
F24C 15/10 (2006.01)
G01N 25/16 (2006.01)
F04B 37/14 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F16C 17/10 (2006.01)
B66C 1/02 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
F04C 2/24 (2006.01)
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230847
230848
230849
230850
230851
230852
230853
230854
230855
230856
230857
230858
230859
230860
230861
230862
230863
230864
230865
230866
230867
230868
230869
230870
230871
230872
230873
230874
230875
230876
230877
230878

F16B 31/06 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
B29C 64/124 (2017.01)
B29C 64/124 (2017.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
D06F 58/00 (2006.01)
E04D 13/18 (2014.01)
C07F 9/40 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
C09J 7/38 (2018.01)
B01J 20/30 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
B22F 9/24 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
C07C 317/00 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
A43B 5/00 (2006.01)
B41M 1/38 (2006.01)
B25D 9/00 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
C07D 215/22 (2006.01)
E04G 5/14 (2006.01)
F03B 3/06 (2006.01)
G06F 3/043 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
B01D 21/02 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
F01B 17/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
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C12N 15/64 (2006.01)
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C04B 28/04 (2006.01)
C01B 32/00 (2017.01)
A01N 33/04 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
F16F 7/08 (2006.01)
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F16K 5/06 (2006.01)
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F42D 5/04 (2006.01)
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F28D 7/02 (2006.01)
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EP 3134335 B1
EP 3134671 B1
EP 3135259 B1
EP 3136483 B1
EP 3136530 B1
EP 3137573 B1
EP 3137690 B1
EP 3139476 B1
EP 3140129 B1
EP 3140189 B1
EP 3140631 B1
EP 3140831 B1
EP 3141114 B1
EP 3141648 B1
EP 3142504 B1
EP 3142807 B1
EP 3142834 B1
EP 3143325 B1
EP 3143867 B1
EP 3144044 B1
EP 3145340 B1
EP 3145342 B1
EP 3145606 B1
EP 3145666 B1
EP 3145692 B1
EP 3146577 B1
EP 3147089 B1
EP 3147412 B1
EP 3147437 B1
EP 3148468 B1
EP 3149332 B1
EP 3150780 B1
EP 3150957 B1
EP 3152133 B1
EP 3152254 B1
EP 3153026 B1
EP 3153629 B1
EP 3153753 B1
EP 3153830 B1
EP 3154205 B1
EP 3154374 B1
EP 3154375 B1
EP 3154503 B1
EP 3154615 B1
EP 3155196 B1
EP 3155343 B1
EP 3155907 B1
EP 3156381 B1
EP 3156381 B1
EP 3156383 B1
EP 3157740 B1
EP 3157949 B1
EP 3159093 B1
EP 3159280 B1
EP 3159290 B1
EP 3160225 B1
EP 3160464 B1
EP 3160664 B1
EP 3161237 B1
EP 3161389 B1
EP 3161818 B1
EP 3163249 B1
EP 3164312 B1

4384
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 18 07 2018
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2018/27
2018/32
2018/28
2018/30
2018/30
2018/27
2018/33
2018/29
2018/26
2018/23
2018/21
2018/23
2018/19
2018/23
2018/23
2018/20
2018/25
2018/39
2018/27
2018/29
2018/29
2018/21
2018/26
2018/35
2018/26
2018/27
2018/30
2018/36
2018/31
2018/35
2018/27
2018/31
2018/29
2018/21
2018/30
2018/30
2018/30
2018/20
2018/27
2018/26
2018/29
2018/26
2018/26
2018/29
2018/20
2018/29
2018/26
2018/30
2018/36
2018/27
2018/26
2018/27
2018/29
2018/20
2018/31
2018/31
2018/29
2018/33
2018/30
2018/15
2018/34
2018/26
2018/24
2018/25
2018/30
2018/31
2018/29

EP 3165287 B1
EP 3165483 B1
EP 3165671 B1
EP 3166451 B1
EP 3166839 B1
EP 3166998 B1
EP 3167749 B1
EP 3167777 B1
EP 3168172 B1
EP 3169160 B1
EP 3169617 B1
EP 3169642 B1
EP 3169665 B1
EP 3169948 B1
EP 3169949 B1
EP 3172382 B1
EP 3172955 B1
EP 3173108 B1
EP 3174560 B1
EP 3175020 B1
EP 3175696 B1
EP 3175981 B1
EP 3176086 B1
EP 3176513 B1
EP 3177918 B1
EP 3178622 B1
EP 3178798 B1
EP 3178841 B1
EP 3180198 B1
EP 3181792 B1
EP 3183280 B1
EP 3186105 B1
EP 3186434 B1
EP 3186916 B1
EP 3187160 B1
EP 3188992 B1
EP 3189011 B1
EP 3189932 B1
EP 3189950 B1
EP 3190065 B1
EP 3192948 B1
EP 3193626 B1
EP 3194117 B1
EP 3194277 B1
EP 3194673 B1
EP 3194681 B1
EP 3194849 B1
EP 3195334 B1
EP 3196141 B1
EP 3197300 B1
EP 3197310 B1
EP 3198540 B1
EP 3200773 B1
EP 3202234 B1
EP 3203285 B1
EP 3203804 B1
EP 3204447 B1
EP 3204459 B1
EP 3204675 B1
EP 3205497 B1
EP 3206975 B1
EP 3207175 B1
EP 3207662 B1
EP 3209413 B1
EP 3209439 B1
EP 3210709 B1
EP 3211172 B1

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

08 08 2018
25 07 2018
18 07 2018
04 07 2018
11 07 2018
15 08 2018
01 08 2018
27 06 2018
09 05 2018
01 08 2018
11 07 2018
01 08 2018
28 03 2018
06 06 2018
19 09 2018
12 09 2018
20 06 2018
20 06 2018
20 06 2018
19 09 2018
29 08 2018
18 07 2018
18 07 2018
20 06 2018
01 08 2018
11 07 2018
22 08 2018
26 09 2018
27 06 2018
20 06 2018
25 07 2018
20 06 2018

Nr 12/2018
2018/32
2018/30
2018/29
2018/27
2018/28
2018/33
2018/31
2018/26
2018/19
2018/31
2018/28
2018/31
2018/13
2018/23
2018/38
2018/37
2018/25
2018/25
2018/25
2018/38
2018/35
2018/29
2018/29
2018/25
2018/31
2018/28
2018/34
2018/39
2018/26
2018/25
2018/30
2018/25

EP 3214124 B1
EP 3216656 B1
EP 3218189 B1
EP 3218321 B1
EP 3219882 B1
EP 3221153 B1
EP 3222396 B1
EP 3222488 B1
EP 3224142 B1
EP 3228125 B1
EP 3229597 B1
EP 3230079 B1
EP 3231332 B1
EP 3232856 B1
EP 3233228 B1
EP 3233370 B1
EP 3235370 B1
EP 3242760 B1
EP 3242799 B1
EP 3247025 B1
EP 3248367 B1
EP 3249184 B1
EP 3249279 B1
EP 3251569 B1
EP 3251972 B1
EP 3253918 B1
EP 3258902 B1
EP 3259537 B1
EP 3263666 B1
EP 3268914 B1
EP 3276916 B1
EP 3299134 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).
368781
391616
393679
395127
397772
398520(376705)
398789
399054
399526
399686
400036
400574
400906
401327
401973
402299
402367
402521
402839
403240
403386
403698
403763

26/2005
01/2012
16/2012
26/2012
15/2013
12/2012
21/2013
23/2013
26/2013
01/2014
02/2014
05/2014
07/2014
09/2014
13/2014
14/2014
14/2014
15/2013
18/2014
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014

403772
404390
404974
405043
405291
405292
405731
405750
405814
406055
406140
406227
406537
406555
406779
407006
407007
407081
407407
407576
407650
407772
407944

23/2014
26/2014
04/2015
04/2015
06/2015
06/2015
09/2015
09/2015
16/2014
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
13/2015
14/2015
16/2015
16/2015
17/2015
19/2015
20/2015
20/2015
26/2014
22/2015

Nr 12/2018
407999
u)
408172
408331
408579
408965
409217
409262
409461
409503
409543
409778
409946
410074
410128
410129
410444
410451
410781
410855
410939
411462
411675
411738
411829
412069
412233
413143
413151
u)
413159
413339
413410
413626
413693
414129
414249
414370
414436
414761
414803
414813
414836
414859
414887
414922
415039
415044
u)
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22/2015
24/2015
25/2015
26/2015
03/2016
05/2016
05/2016
06/2016
07/2016
07/2016
09/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
15/2016
19/2016
20/2016
20/2016
21/2016
06/2016
23/2016
02/2017
03/2017
03/2017
04/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
09/2017
09/2017
11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
12/2017
12/2017
12/2017
12/2017

415108
415109
415297
415576
415577
415669
415769
415799
415846
415870
u)
415969
415998
416058
416175
u)
416220
416313
416391
416439
416507
416929
417085
417410
417447
417724
417831
418421
418457
u)
418666
418729
u)
418805
418937
418980
418986
418998
u)
419012
419149
419150
419151
419152
422002
422112
422113
422240
422245
u)
423351

12/2017
12/2017
13/2017
14/2017
14/2017
14/2017
15/2017
15/2017
16/2017
16/2017
16/2017
17/2017
17/2017
18/2017
18/2017
19/2017
19/2017
20/2017
20/2017
22/2017
26/2017
25/2017
26/2017
01/2018
02/2018
05/2018
05/2018
07/2018
03/2018
07/2018
08/2018
08/2018
08/2018
16/2017
08/2018
13/2017
12/2017
12/2017
12/2017
03/2018
03/2018
03/2018
02/2018
08/2018
10/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

417
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).
376229
401839
404815
405951
407390
409372
409662
u)

26/2005
12/2014
03/2015
15/2014
19/2015
06/2016
08/2016

410353
410355
u)
412037
413649
413869
415413

19/2015
19/2015
22/2016
05/2017
06/2017
14/2017

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

4385
418

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
380684
398183
401269
401325
401326
401610
401904
403128
403755
403852
403942
405299
405484
407280
407939
408677

05/2007
18/2013
09/2014
09/2014
09/2014
11/2014
12/2014
19/2014
23/2014
24/2014
24/2014
06/2015
08/2015
18/2015
22/2015
01/2016

409310
409905
412149
412437
412572
413489
413777
414352
414610
414702
414832
415430
416633
417431
417432

05/2015
10/2016
10/2016
25/2016
25/2016
04/2017
07/2016
09/2017
10/2017
10/2017
11/2017
11/2017
05/2017
04/2017
04/2017

419
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
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyNa wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiaNa uprawnionego, twórcy,
zmiaNa nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 197533 2018 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: EVAC INTERNATIONAL OY, Helsinki,
Finlandia i dokonanie wpisu: Evac Oy, Espoo, Finlandia

4386
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Nr 12/2018

(B1) 197866 2018 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Cor
poration, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 197946 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 208798 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn,
Polska i dokonanie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn, Polska;
MOSKAŁA DARIUSZ, Mazańcowice, Polska

(B1) 198171 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESKA HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i doko
nanie wpisu: NT TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356817165

(B1) 209937 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn,
Polska i dokonanie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn, Polska;
MOSKAŁA DARIUSZ, Mazańcowice, Polska

(B1) 199039 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 199105 2018 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 199318 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 199605 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 209984 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowi
ce, Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 210311 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: JAN KRAJEWSKI FIRMA FERIND, Kra
ków, Polska i dokonanie wpisu: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Głogów,
Polska 390453370; JAN KRAJEWSKI FIRMA FERIND, Kraków, Polska
350806338
(B1) 210472 2018 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 210901 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 202234 2018 08 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(B1) 211873 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göte
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie
bolag, Göteborg, Szwecja

(B1) 203287 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 212027 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 204851 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 207485 2018 07 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ISZCZEK HENRYK ZAKŁAD APA
RATURY POMIAROWEJ, Bestwinka, Polska i dokonanie wpisu: BIE
ROŃSKA MONIKA ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ, Bestwinka,
Polska 243217116

(B1) 216025 2018 08 24 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2017 r., sygnatura akt I C 1383/17
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 21 marca 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr
Wawrzyniak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 675/18, dokonał zajęcia przedmiotowego
patentu Na rzecz wierzyciela: Aleksandry Osieleniec zamieszkałej
w miejscowości Nowogród Bobrzański”.

(B1) 207655 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 216279 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJ
NA, Zabrze, Polska 271134897 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166

(B1) 207825 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn,
Polska i dokonanie wpisu: DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn, Polska;
MOSKAŁA DARIUSZ, Mazańcowice, Polska
(B1) 207975 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 207980 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 208090 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND

(B1) 216279 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 219360 2017 12 05 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na pod
stawie umowy z dnia 10 października 2017 r., udzielono pełnej, wy
łącznej licencji Na używanie przedmiotowego wynalazku spółce
PROJECT MRZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Nowym Targu Na czas nie
określony (do dnia wygaśnięcia patentu)”
(B1) 221858 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk, Polska 192966340 i dokonanie
wpisu: BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Redzikowo, Polska 192966340
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(B1) 223118 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 140279479 i dokonanie wpisu: FA KROSNO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 140279479
(B1) 225846 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA,
Katowice, Polska 000023461 i dokonanie wpisu: GŁÓWNY INSTY
TUT GÓRNICTWA, Katowice, Polska 000023461; TAURON WYTWA
RZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno, Polska 276854946
(B1) 226416 2018 08 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW SYSTE
MY INFORMACYJNE, Poznań, Polska 631027275 i dokonanie wpisu:
STRIGIFORMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 362737243
(B1) 226416 2018 08 30 C. Wprowadzono zmianę twórców po
przez wykreślenie wpisu: ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań, Pol
ska i dokonanie wpisu: ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań, Polska,
SOWIŃSKA JOLANTA, Wrocław, Polska
(B1) 227530 2018 08 24 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2017 r., sygnatura akt I C 1383/17
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 21 marca 2018 r.,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr
Wawrzyniak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 675/18, dokonał zajęcia przedmiotowego
patentu Na rzecz wierzyciela: Aleksandry Osieleniec zamieszkałej
w miejscowości Nowogród Bobrzański”.
(B1) 227629 2018 09 12 D. Wykreślić wpisu o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 1 lipca 2016 r. uprawniony udzielił pełnej,
niewyłącznej licencji Na korzystanie z wynalazku Na rzecz spółki
Carbonex Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Na czas określony,
tj. do dnia 28 lutego 2029 r.
(B1) 229259 2018 08 24 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
czelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
dokonał zajęcia egzekucyjnego patentu Na przedmiotowy wy
nalazek, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 2472.
SEE.711.224.2018, Cz. nr 81487, z dnia 23 marca 2018 r., nadesłanym
do Urzędu Patentowego RP w dniu 27 kwietnia 2018 r.”.
420
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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Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1599882 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: The European Community, repre
sented by the European Commission, Brussels, Belgia i dokonanie
wpisu: The European Union, represented by the European Com
mission, Brussels, Belgia
(T3) 1706000 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
(T3) 1626275 2018 07 02 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: RUDOLF WILD GmbH & CO. KG,
Heidelberg, Niemcy i dokonanie wpisu: ADM WILD Europe GmbH
& Co. KG, Eppelheim, Niemcy
(T5) 1645647 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Trimet Aluminium SE, Essen, Niem
cy i dokonanie wpisu: TRIMET Automotive Holding GmbH, Harzge
rode, Niemcy
(T3) 1735496 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1797204 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TECHNOLOGICAL RESO
URCES PTY. LTD., Brisbane, Australia i dokonanie wpisu: TECHNO
LOGICAL RESOURCES PTY. LTD., Melbourne, Australia
(T3) 1797204 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY.
LTD., Melbourne, Australia i dokonanie wpisu: Tata Steel Limited,
Mumbai, Indie
(T3) 1761671 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1756359 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1799044 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
(T3) 1812023 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Graf, Federico, Zürich, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: probioswiss AG, Beckenried, Szwajcaria
(T3) 1825059 2018 07 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niem
cy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE AG, Neumarkt, Niemcy
(T3) 1841327 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1879736 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1878314 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: SGL Carbon SE, Wiesbaden, Niemcy
i dokonanie wpisu: SHOWA DENKO CARBON Germany GmbH, Me
itingen, Niemcy
(T3) 1945252 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria i doko
nanie wpisu: Seqirus UK Limited, Maidenhead, Wielka Brytania
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(T3) 1979536 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2216454 2018 07 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Unger-Diffutherm GmbH, Chem
nitz, Niemcy i dokonanie wpisu: Udi Dämmsysteme GmbH, Chem
nitz, Niemcy

(T5) 1951296 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis Influenza Vaccines Mar
burg GmbH, Marburg, Niemcy i dokonanie wpisu: Seqirus UK Limi
ted, Maidenhead, Wielka Brytania

(T3) 2252609 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2001662 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2262722 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Stichting voor de Technische We
tenschappen, Utrecht, Holandia; UNIVERSITEIT TWENTE, Enschede,
Holandia i dokonanie wpisu: MyLife Technologies B.V., Enschede,
Holandia

(T3) 2035220 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2069336 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2057016 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2111468 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: SGL CARBON SE, Wiesbaden, Niem
cy i dokonanie wpisu: SHOWA DENKO CARBON Germany GmbH,
Meitingen, Niemcy
(T3) 2074259 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2134197 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
(T3) 2132380 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2152670 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2155688 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: HERAKLES, Le Haillan, Francja;
Eurenco, Massy, Francja i dokonanie wpisu: ArianeGroup SAS, Pa
ryż, Francja; Eurenco, Massy, Francja
(T3) 2190837 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2215213 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Nutrinsic Corporation, Idaho
Springs, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Procell
Investments Limited, Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(T3) 2255139 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: SGL Carbon SE, Wiesbaden, Niemcy
i dokonanie wpisu: SHOWA DENKO CARBON Germany GmbH, Me
itingen, Niemcy
(T3) 2211901 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Basel, Szwaj
caria i dokonanie wpisu: Seqirus UK Limited, Maidenhead, Wiel
ka Brytania

(T3) 2262722 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: MyLife Technologies B.V., Ensche
de, Holandia i dokonanie wpisu: MyLife Technologies B.V., Leiden,
Holandia
(T3) 2488690 2018 06 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Masarykova Univerzita, Brno, Cze
chy; Tonak A.S., Novy Jicin, Czechy i dokonanie wpisu: TONAK a.s.,
Novy Jicin, Czechy
(T3) 2323811 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPA
GNIE GENERAL D’OPTIQUE), Charenton, Francja i dokonanie wpisu:
ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2512777 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2376497 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2367657 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale d’Optique), Charenton Le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2266413 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
(T3) 2391504 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2432601 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Siemens Aktiengesellschaft, Mün
chen, Niemcy i dokonanie wpisu: Primetals Technologies Germany
GmbH, Erlangen, Niemcy
(T3) 2443721 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: RWE AG, Essen, Niemcy i dokonanie
wpisu: Innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2401384 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Novartis AG, Basel, Szwajcaria i do
konanie wpisu: Seqirus UK Limited, Maidenhead, Wielka Brytania
(T3) 2442646 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Eli Lilly and Company, Indianapo
lis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Elanco US Inc.,
Greenfield, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2460236 2018 07 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: RWE AG, Essen, Niemcy i dokonanie
wpisu: Innogy SE, Essen, Niemcy
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(T3) 2454255 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2790875 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale d’Optique), Charenton-le-Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2470813 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2684030 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2421545 2018 07 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JBS United Animal Health
II LLC, Sheridan, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
United-AH II, LLC, Sheridan, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2607549 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2518237 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Hong Kong Mei Li Sheng Flooring
Co., Limited, Hong Kong, Chiny i dokonanie wpisu: Hong Kong Mei
Li Sheng Flooring Co., Limited, Hong Kong, Chiny; BEAULIEU INTER
NATIONAL GROUP NV, Waregem, Belgia

(T3) 2610051 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2550130 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2621286 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
(T3) 2649477 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2492393 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2535462 2018 07 04 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielono pełnej i wyłącz
nej licencji na używanie wynalazku przez Future Foundations NV,
Gandawa, Belgia na czas trwania patentu europejskiego
(T3) 2641476 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
(T3) 2561880 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Graf, Federico, Zürich, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: probioswiss AG, Beckenried, Szwajcaria
(T3) 2724815 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compa
gnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2675954 2018 05 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Decomar S.p.A., Carrara,
Włochy i dokonanie wpisu: Decomar S.p.A., Massa, Włochy
(T3) 2750830 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2776430 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals
Ltd, Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2790876 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2633991 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2827723 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2874785 2018 07 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpi
su: ESSILOR INTERNATIONAL, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2792789 2018 07 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2792790 2018 07 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Georgia-Pacific Consumer Products
LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPCP
IP Holdings LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2977235 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Bright Technology Co., Ltd., Ying
kou, Chiny i dokonanie wpisu: Corwei (Yingkou) Industrial Co., Ltd.,
Yingkou, Chiny
(T3) 2983485 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2991509 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Dickinson Legg Limited, Winche
ster, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester,
Wielka Brytania
(T3) 2957184 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: Dickinson Legg Limited, Winche
ster, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester,
Wielka Brytania
(T3) 2191146 2018 06 20 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na mocy Umowy Zastawu Własności Przemysłowej
zawartej w dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy SIT S.p.A. z siedzibą
w Padwie, Włochy (jako Zastawcą) oraz Capita Trust Company
Limited z siedzibą w Kent, Anglia, działającej w imieniu własnym
oraz w imieniu i na rzecz Special Credits Opportunities (Ireland)
Company z siedzibą w Dublinie, Irlandia i Facultas Fund L.P. z sie
dzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Zastawni
kami), w celu zagwarantowania dokładnego i pełnego wykonania
wszystkich Zabezpieczonych Zobowiązań, Zastawca ustanowił na
rzecz Zastawników zastaw z najwyższym pierwszeństwem na pa
tencie europejskim o numerze EP.2191146– zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie”.

4390

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(T3) 1469439 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec niena
desłania tłumaczenia patentu europejskiego ograniczonego na
wniosek uprawnionego (publikacja EP 1469439 B3 z 20.09.2017)
z dniem 20.12.2017 patent europejski PL/EP 1469439 jest nieważny
od daty jego udzielenia.
(T3) 1461995 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1461995 B2 z 28.09.2016) z dniem 28.12.2016 pa
tent europejski PL/EP 1461995 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1527869 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1527869 B2 z 11.10.2017) z dniem 11.01.2018 patent
europejski PL/EP 1527869 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1641870 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1641870 B2 z 09.08.2017) z dniem 09.11.2017 pa
tent europejski PL/EP 1641870 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1646492 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1646492 B2 z 17.01.2018) z dniem 17.04.2018 patent eu
ropejski PL/EP 1646492 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1647996 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1647996 B2 z 16.11.2016) z dniem 16.02.2017 patent eu
ropejski PL/EP 1647996 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1660325 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1660325 B2 z 30.03.2016) z dniem 30.06.2016 patent eu
ropejski PL/EP 1660325 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1663438 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1663438 B2 z 14.01.2015) z dniem 14.04.2015 patent eu
ropejski PL/EP 1663438 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1670362 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1670362 B2 z 22.10.2014) z dniem 22.01.2015 pa
tent europejski PL/EP 1670362 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1681239 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1681239 B2 z 13.07.2016) z dniem 13.10.2016 pa
tent europejski PL/EP 1681239 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1688807 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1688807 B2 z 18.06.2014) z dniem 18.09.2014 patent eu
ropejski PL/EP 1688807 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1692423 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1692423 B2 z 16.12.2015) z dniem 16.03.2016 pa
tent europejski PL/EP 1692423 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1692920 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1692920 B2 z 22.11.2017) z dniem 22.02.2018 patent eu
ropejski PL/EP 1692920 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1699637 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1699637 B2 z 27.12.2017) z dniem 27.03.2018 patent eu
ropejski PL/EP 1699637 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1710015 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1710015 B2 z 07.09.2016) z dniem 07.12.2016 pa
tent europejski PL/EP 1710015 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1732968 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
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(publikacja EP 1732968 B2 z 06.01.2016) z dniem 06.04.2016 patent eu
ropejski PL/EP 1732968 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1756830 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1756830 B2 z 26.11.2014) z dniem 26.02.2015 patent eu
ropejski PL/EP 1756830 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1763686 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1763686 B2 z 18.06.2014) z dniem 18.09.2014 patent eu
ropejski PL/EP 1763686 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1780293 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1780293 B2 z 08.11.2017) z dniem 08.02.2018 pa
tent europejski PL/EP 1780293 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1781605 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1781605 B2 z 01.04.2015) z dniem 01.07.2015 pa
tent europejski PL/EP 1781605 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1789021 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1789021 B2 z 08.10.2014) z dniem 08.01.2015 pa
tent europejski PL/EP 1789021 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1794383 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1794383 B2 z 05.04.2017) z dniem 05.07.2017 patent eu
ropejski PL/EP 1794383 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1799162 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec niena
desłania tłumaczenia patentu europejskiego ograniczonego na
wniosek uprawnionego (publikacja EP 1799162 B3 z 23.11.2016)
z dniem 23.02.2017 patent europejski PL/EP 1799162 jest nieważny
od daty jego udzielenia.
(T3) 1817350 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1817350 B2 z 25.11.2015) z dniem 25.02.2016 pa
tent europejski PL/EP 1817350 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1835876 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1835876 B2 z 22.11.2017) z dniem 22.02.2018 pa
tent europejski PL/EP 1835876 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1838286 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1838286 B2 z 01.11.2017) z dniem 01.02.2018 patent eu
ropejski PL/EP 1838286 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1887018 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1887018 B2 z 20.01.2016) z dniem 20.04.2016 pa
tent europejski PL/EP 1887018 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1896063 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1896063 B2 z 02.03.2016) z dniem 02.06.2016 patent
europejski PL/EP 1896063 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1923042 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1923042 B2 z 01.06.2016) z dniem 01.09.2016 patent eu
ropejski PL/EP 1923042 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1947279 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1947279 B2 z 04.11.2015) z dniem 04.02.2016 pa
tent europejski PL/EP 1947279 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 1962895 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 1962895 B2 z 20.01.2016) z dniem 20.04.2016 patent eu
ropejski PL/EP 1962895 jest nieważny od daty jego udzielenia.
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(T3) 1971653 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 1971653 B2 z 29.10.2014) z dniem 29.01.2015 pa
tent europejski PL/EP 1971653 jest nieważny od daty jego udzielenia.

(T3) 2118414 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2118414 B2 z 26.08.2015) z dniem 26.11.2015 pa
tent europejski PL/EP 2118414 jest nieważny od daty jego udzielenia.

(T3) 2004149 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2004149 B2 z 04.03.2015) z dniem 04.06.2015 patent
europejski PL/EP 2004149 jest nieważny od daty jego udzielenia.

(T3) 2122220 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2122220 B2 z 16.05.2018) z dniem
16.08.2018 patent europejski PL/EP 2122220 jest nieważny od daty
jego udzielenia.

(T3) 2017486 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2017486 B2 z 16.03.2016) z dniem 16.06.2016 pa
tent europejski PL/EP 2017486 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2029946 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2029946 B2 z 20.09.2017) z dniem 20.12.2017 patent
europejski PL/EP 2029946 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2035235 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2035235 B2 z 17.06.2015) z dniem 17.09.2015 patent eu
ropejski PL/EP 2035235 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2048941 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2048941 B2 z 21.02.2018) z dniem 21.05.2018 patent eu
ropejski PL/EP 2048941 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2063011 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2063011 B2 z 04.06.2014) z dniem 04.09.2014 pa
tent europejski PL/EP 2063011 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2066344 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprze
ciwie (publikacja EP 2066344 B2 z 29.06.2016) z dniem 29.09.2016
patent europejski PL/EP 2066344 jest nieważny od daty jego
udzielenia.
(T3) 2066466 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2066466 B2 z 27.08.2014) z dniem
27.11.2014 patent europejski PL/EP 2066466 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2071791 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2071791 B2 z 05.07.2017) z dniem 05.10.2017 pa
tent europejski PL/EP 2071791 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2079481 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2079481 B2 z 15.06.2016) z dniem 15.09.2016 patent eu
ropejski PL/EP 2079481 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2080654 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2080654 B2 z 11.06.2014) z dniem 11.09.2014 patent
europejski PL/EP 2080654 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2087176 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2087176 B2 z 18.10.2017) z dniem 18.01.2018 pa
tent europejski PL/EP 2087176 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2087878 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2087878 B2 z 11.01.2017) z dniem
11.04.2017 patent europejski PL/EP 2087878 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2111517 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2111517 B2 z 13.08.2014) z dniem 13.11.2014 patent
europejski PL/EP 2111517 jest nieważny od daty jego udzielenia.

(T3) 2125539 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2125539 B2 z 30.07.2014) z dniem 30.10.2014 pa
tent europejski PL/EP 2125539 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2140931 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2140931 B2 z 07.09.2016) z dniem 07.12.2016 patent
europejski PL/EP 2140931 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2144296 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2144296 B2 z 17.01.2018) z dniem 17.04.2018 patent
europejski PL/EP 2144296 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2146401 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2146401 B2 z 07.01.2015) z dniem 07.04.2015 patent eu
ropejski PL/EP 2146401 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2150740 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2150740 B2 z 18.10.2017) z dniem 18.01.2018 pa
tent europejski PL/EP 2150740 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2168425 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2168425 B2 z 16.09.2015) z dniem 16.12.2015 patent eu
ropejski PL/EP 2168425 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2173665 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2173665 B2 z 18.10.2017) z dniem 18.01.2018 pa
tent europejski PL/EP 2173665 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2180882 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2180882 B2 z 28.06.2017) z dniem 28.09.2017 patent eu
ropejski PL/EP 2180882 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2227829 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2227829 B2 z 16.12.2015) z dniem 16.03.2016 patent eu
ropejski PL/EP 2227829 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2233456 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2233456 B2 z 06.05.2015) z dniem 06.08.2015 patent
europejski PL/EP 2233456 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2244527 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2244527 B2 z 12.07.2017) z dniem 12.10.2017 patent eu
ropejski PL/EP 2244527 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2253556 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2253556 B2 z 17.06.2015) z dniem 17.09.2015 patent eu
ropejski PL/EP 2253556 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2311646 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2311646 B2 z 24.08.2016) z dniem 24.11.2016 pa
tent europejski PL/EP 2311646 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2363110 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
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wie (publikacja EP 2363110 B2 z 02.08.2017) z dniem 02.11.2017 pa
tent europejski PL/EP 2363110 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2367925 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2367925 B2 z 05.07.2017) z dniem 05.10.2017 patent eu
ropejski PL/EP 2367925 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2371220 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2371220 B2 z 17.01.2018) z dniem 17.04.2018 patent eu
ropejski PL/EP 2371220 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2373293 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2373293 B2 z 01.06.2016) z dniem 01.09.2016 patent eu
ropejski PL/EP 2373293 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2387871 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2387871 B2 z 27.12.2017) z dniem 27.03.2018 patent eu
ropejski PL/EP 2387871 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2407587 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2407587 B2 z 10.01.2018) z dniem 10.04.2018 patent eu
ropejski PL/EP 2407587 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2438819 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienadesła
nia tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(publikacja EP 2438819 B2 z 14.02.2018) z dniem 14.05.2018 patent eu
ropejski PL/EP 2438819 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2456480 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2456480 B2 z 07.03.2018) z dniem 07.06.2018 patent
europejski PL/EP 2456480 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2462990 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nienade
słania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeci
wie (publikacja EP 2462990 B2 z 18.04.2018) z dniem 18.07.2018 patent
europejski PL/EP 2462990 jest nieważny od daty jego udzielenia.
(T3) 2491117 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2491117 B2 z 28.06.2017) z dniem
28.09.2017 patent europejski PL/EP 2491117 jest nieważny od
daty jego udzielenia.
(T3) 2556385 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2556385 B2 z 14.06.2017) z dniem
14.09.2017 patent europejski PL/EP 2556385 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
(T3) 2632598 2018 10 26 G. Dokonano wpisu: Wobec nie
nadesłania tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego
po sprzeciwie (publikacja EP 2632598 B2 z 10.01.2018) z dniem
10.04.2018 patent europejski PL/EP 2632598 jest nieważny od daty
jego udzielenia.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 188876
(B1) 189318
(B1) 189529
(B1) 189623

2017 11 29
2017 12 22
2017 12 23
2017 12 04

(B1) 190162
(B1) 191379
(B1) 192224
(B1) 192248

2017 12 02
2017 12 01
2017 11 20
2017 12 10

(B1) 192609
(B1) 192913
(B1) 193117
(B1) 193263
(B1) 193271
(B1) 193280
(B1) 194171
(B1) 194355
(B1) 194813
(B1) 195010
(B1) 195304
(B1) 195315
(B1) 195571
(B1) 195712
(B1) 195727
(B1) 195812
(B1) 195826
(B1) 195978
(B1) 196034
(B1) 196269
(B1) 196474
(B1) 196489
(B1) 196617
(B1) 196872
(B1) 196958
(B1) 197133
(B1) 197246
(B1) 197528
(B1) 197631
(B1) 197882
(B1) 198384
(B1) 198468
(B1) 198687
(B1) 198842
(B1) 199221
(B1) 199239
(B1) 199600
(B1) 199743
(B1) 200110
(B1) 200585
(B1) 200918
(B1) 200953
(B1) 201139
(B1) 201262
(B1) 201809
(B1) 201904
(B1) 202260
(B1) 202431
(B1) 202434
(B1) 202693
(B1) 202694
(B1) 204026
(B1) 204041
(B1) 204077
(B1) 204537
(B1) 204776
(B1) 205046
(B1) 205061
(B1) 205182
(B1) 205667
(B1) 205761
(B1) 206036
(B1) 206160
(B1) 206170
(B1) 206200
(B1) 206265
(B1) 206298

2017 11 24
2017 11 16
2017 11 25
2017 12 23
2017 11 25
2017 12 01
2017 12 09
2017 12 10
2017 12 11
2017 12 27
2017 11 25
2017 12 14
2017 11 30
2017 11 30
2017 11 30
2017 12 08
2017 11 16
2017 11 20
2017 11 26
2017 12 17
2017 12 16
2017 11 22
2017 11 28
2017 11 25
2017 12 14
2017 12 21
2017 11 29
2017 11 26
2017 12 13
2017 11 22
2017 12 20
2017 12 09
2017 11 25
2017 12 02
2017 12 08
2018 01 30
2017 12 15
2017 12 06
2018 02 08
2017 10 10
2017 11 17
2017 11 30
2017 11 27
2017 12 08
2017 11 25
2017 11 27
2018 02 28
2017 12 24
2017 12 24
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 19
2017 11 22
2017 11 24
2017 12 04
2017 11 22
2017 12 04
2017 12 06
2017 12 11
2017 05 16
2017 12 12
2017 12 20
2017 12 02
2017 10 14
2017 11 25
2017 12 13
2017 12 18

Nr 12/2018
(B1) 206426
(B1) 206695
(B1) 206743
(B1) 206884
(B1) 206896
(B1) 207192
(B1) 207208
(B1) 207290
(B1) 207300
(B1) 207395
(B1) 207607
(B1) 207645
(B1) 207685
(B1) 207775
(B1) 207982
(B1) 208226
(B1) 208423
(B1) 208580
(B1) 208617
(B1) 208684
(B1) 209298
(B1) 209476
(B1) 209588
(B1) 209694
(B1) 209703
(B1) 209707
(B1) 209744
(B1) 210127
(B1) 210177
(B1) 210225
(B1) 210248
(B1) 210433
(B1) 210658
(B1) 211223
(B1) 211494
(B1) 211571
(B1) 211620
(B1) 211761
(B1) 211975
(B1) 212087
(B1) 212281
(B1) 212291
(B1) 212305
(B1) 212382
(B1) 212466
(B1) 212574
(B1) 212602
(B1) 212622
(B1) 212922
(B1) 213002
(B1) 213024
(B1) 213402
(B1) 213656
(B1) 213867
(B1) 214073
(B1) 214117
(B1) 214182
(B1) 214330
(B1) 214370
(B1) 214424
(B1) 214425
(B1) 214514
(B1) 214544
(B1) 214832
(B1) 214869
(B1) 214875
(B1) 214918

2017 12 11
2017 11 30
2017 12 12
2017 12 19
2017 12 27
2017 12 05
2017 12 19
2017 12 17
2017 12 02
2017 12 19
2017 11 28
2017 12 16
2017 12 21
2017 12 05
2017 12 04
2017 12 05
2017 12 16
2017 11 22
2017 12 29
2017 12 17
2017 12 20
2013 05 24
2017 12 09
2015 12 31
2017 12 05
2017 12 20
2017 12 19
2017 12 29
2017 11 28
2017 12 06
2017 12 19
2017 12 20
2017 12 19
2017 12 20
2017 12 20
2017 11 25
2017 12 02
2017 12 06
2017 12 25
2017 12 24
2017 11 24
2017 12 23
2017 12 06
2017 12 27
2017 12 10
2017 12 15
2017 11 25
2017 12 03
2017 12 17
2017 12 27
2017 12 03
2017 12 18
2017 11 23
2017 12 14
2017 12 09
2017 12 02
2017 12 23
2017 12 09
2017 11 25
2017 12 24
2017 12 24
2015 01 04
2017 12 20
2017 12 03
2017 11 26
2017 11 29
2017 12 05

Nr 12/2018
(B1) 215030 2017 11 18
(B1) 215259 2017 12 01
(B1) 215307 2017 12 24
(B1) 215348 2017 12 23
(B1) 215382 2017 11 19
(B1) 215547 2017 12 29
(B1) 215616 2017 12 05
(B1) 215822 2017 12 23
(B1) 215899 2017 12 15
(B1) 215970 2017 12 27
(B1) 215996 2017 12 16
(B1) 216065 2017 12 15
(B1) 216109 2017 12 03
(B1) 216356 2017 12 09
(B1) 216752 2017 11 26
(B1) 216949 2017 09 16
(B1) 216950 2017 12 14
(B1) 217052 2017 07 23
(B1) 217103 2017 11 16
(B1) 217292 2017 11 21
(B1) 217338 2017 12 29
(B1) 217494 2017 12 09
(B1) 217512 2017 12 20
(B1) 217526 2017 12 29
(B1) 217571 2017 12 22
(B1) 217574 2017 11 16
(B1) 217687 2017 12 29
(B1) 217790 2017 08 07
(B1) 217832 2017 07 21
(B1) 217877 2017 11 15
(B1) 217910 2017 11 23
(B1) 217930 2017 12 07
(B1) 217953 2017 12 22
(B1) 218042 2017 11 28
(B1) 218149 2017 11 28
(B1) 218227 2017 11 26
(B1) 218234 2017 11 23
(B1) 218257 2017 11 16
(B1) 218266 2017 11 29
(B1) 218353 2017 12 10
(B1) 218704 2017 12 19
(B1) 218738 2017 12 23
(B1) 218820 2017 12 23
(B1) 219029 2017 11 25
(B1) 219200 2017 11 19
(B1) 219258 2017 12 21
(B1) 219298 2017 11 23
(B1) 219369 2017 12 05
(B1) 219407 2017 12 14
(B1) 219441 2017 11 16
(B1) 219488 2017 12 15
(B1) 219527 2017 12 07
(B1) 219614 2017 11 15
(B1) 219696 2017 11 21
(B1) 219741 2017 12 23
(B1) 219846 2017 11 23
(B1) 219963 2017 11 25
(B1) 219980 2017 12 11
(B1) 219981 2017 12 17
(B1) 220003 2017 12 08
(B1) 220112 2017 12 16
(B1) 220232 2017 12 07
(B1) 220246 2017 12 29
(B1) 220316 2017 12 03
(B1) 220383 2017 12 10
(B1) 220426 2017 11 26
(B1) 220624 2017 12 24
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(B1) 220654 2017 12 21
(B1) 220678 2017 11 17
(B1) 220681 2017 11 30
(B1) 220864 2017 12 07
(B1) 220962 2017 11 25
(B1) 221091 2017 12 27
(B1) 221134 2017 03 22
(B1) 221208 2017 12 03
(B1) 221218 2016 12 12
(B1) 221255 2017 11 15
(B1) 221371 2017 11 18
(B1) 221588 2017 11 21
(B1) 221662 2017 12 24
(B1) 221664 2017 11 16
(B1) 221843 2017 11 30
(B1) 221923 2017 12 19
(B1) 222053 2017 12 24
(B1) 222331 2016 11 20
(B1) 222373 2017 12 21
(B1) 222374 2017 12 21
(B1) 222375 2017 12 21
(B1) 222467 2017 11 18
(B1) 222494 2017 11 21
(B1) 222645 2017 11 28
(B1) 222649 2017 12 18
(B1) 222650 2017 12 19
(B1) 222696 2016 12 23
(B1) 222702 2017 12 20
(B1) 223039 2017 12 13
(B1) 223129 2017 01 18
(B1) 223143 2017 12 28
(B1) 223146 2017 12 24
(B1) 223195 2017 11 26
(B1) 223264 2017 11 23
(B1) 223265 2017 11 15
(B1) 223326 2017 11 30
(B1) 223329 2017 12 03
(B1) 223389 2017 12 08
(B1) 223416 2017 11 18
(B1) 223466 2017 12 18
(B1) 223470 2017 12 11
(B1) 223503 2017 12 29
(B1) 223507 2017 12 24
(B1) 223508 2017 12 24
(B1) 223594 2017 12 17
(B1) 223676 2017 12 21
(B1) 223715 2017 12 04
(B1) 223726 2017 12 07
(B1) 223731 2017 12 19
(B1) 223747 2017 12 04
(B1) 223748 2017 12 04
(B1) 223776 2017 11 21
(B1) 223778 2017 11 26
(B1) 223810 2017 11 17
(B1) 223827 2017 11 16
(B1) 223968 2017 12 10
(B1) 224011 2017 11 17
(B1) 224015 2017 12 04
(B1) 224016 2017 12 10
(B1) 224020 2017 12 17
(B1) 224113 2017 11 18
(B1) 224114 2017 11 18
(B1) 224115 2017 12 16
(B1) 224116 2017 12 23
(B1) 224117 2017 12 23
(B1) 224168 2017 11 26
(B1) 224190 2017 12 27

(B1) 224213
(B1) 224223
(B1) 224384
(B1) 224386
(B1) 224396
(B1) 224451
(B1) 224466
(B1) 224580
(B1) 224685
(B1) 224838
(B1) 224848
(B1) 224851
(B1) 224880
(B1) 224907
(B1) 224927
(B1) 224930
(B1) 224936
(B1) 224986
(B1) 225015
(B1) 225243
(B1) 225284
(B1) 225542
(B1) 225566
(B1) 225625
(B1) 225660
(B1) 225694
(B1) 225752
(B1) 225757
(B1) 225758
(B1) 225759
(B1) 225760
(B1) 225795
(B1) 225796
(B1) 225797
(B1) 225798
(B1) 225799
(B1) 225856
(B1) 225922
(B1) 225923
(B1) 225930
(B1) 225957

4393

2017 10 15
2017 12 19
2017 11 20
2017 11 23
2017 12 04
2017 11 22
2017 12 09
2017 12 04
2017 12 04
2017 11 25
2017 12 17
2017 11 18
2017 12 28
2017 12 28
2017 12 03
2017 11 18
2017 12 16
2017 12 19
2017 12 22
2017 12 05
2017 11 28
2017 12 15
2017 12 03
2017 11 26
2017 11 20
2017 12 10
2017 11 18
2017 12 03
2017 12 08
2017 12 08
2017 12 08
2017 12 12
2017 12 12
2017 12 12
2017 12 12
2017 12 29
2017 12 04
2017 11 24
2017 11 20
2017 12 08
2017 12 09

(B1) 225959
(B1) 226161
(B1) 226191
(B1) 226192
(B1) 226193
(B1) 226235
(B1) 226290
(B1) 226362
(B1) 226363
(B1) 226572
(B1) 226605
(B1) 226626
(B1) 226627
(B1) 226628
(B1) 226629
(B1) 226630
(B1) 226692
(B1) 226708
(B1) 226790
(B1) 226906
(B1) 226909
(B1) 226935
(B1) 226991
(B1) 227050
(B1) 227115
(B1) 227301
(B1) 227622
(B1) 227713
(B1) 227742
(B1) 227777
(B1) 227788
(B1) 227793
(B1) 227826
(B1) 227911
(B1) 227952
(B1) 227953
(B1) 227954
(B1) 227958
(B1) 228149
(B1) 228317

2017 12 11
2017 12 12
2017 12 03
2017 12 12
2017 12 12
2017 11 24
2017 12 22
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 28
2017 12 15
2017 12 15
2017 12 15
2017 12 22
2017 12 22
2017 12 16
2017 11 21
2017 12 08
2017 11 27
2017 12 11
2017 12 11
2017 12 29
2017 11 29
2017 12 08
2017 12 29
2017 12 22
2017 12 27
2015 06 21
2017 03 21
2017 02 24
2015 07 13
2017 04 28
2016 10 23
2015 11 09
2015 11 09
2015 11 12
2017 11 05
2015 02 07
2017 12 08
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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) 1495753
(T3) 1495937
(T3) 1502670
(T3) 1607820
(T3) 1609773
(T3) 1609815
(T3) 1612356
(T3) 1614779
(T3) 1615042
(T3) 1616623
(T3) 1629330
(T3) 1631277
(T3) 1631295

2017 06 03
2017 06 21
2017 06 11
2017 06 15
2017 06 22
2017 06 16
2017 06 20
2017 06 07
2017 06 28
2017 06 07
2017 06 02
2017 06 04
2017 06 07

(T3) 1631788
(T3) 1632059
(T3) 1633541
(T3) 1633842
(T3) 1634001
(T3) 1635774
(T3) 1635863
(T3) 1635967
(T3) 1635974
(T3) 1636140
(T3) 1636221
(T3) 1636288
(T3) 1636389

2017 05 17
2017 06 07
2017 06 03
2017 06 04
2017 06 14
2017 06 23
2017 06 17
2017 06 01
2017 06 28
2017 06 07
2017 06 09
2017 06 03
2017 06 25

4394
(T3) 1636595
(T3) 1637349
(T3) 1638529
(T3) 1638594
(T3) 1641616
(T3) 1641932
(T3) 1643983
(T3) 1644238
(T3) 1647342
(T3) 1649187
(T3) 1651788
(T3) 1660262
(T3) 1663175
(T3) 1664769
(T3) 1702552
(T3) 1731067
(T3) 1731426
(T3) 1733782
(T3) 1734365
(T3) 1737007
(T3) 1738989
(T3) 1739067
(T3) 1744424
(T3) 1749700
(T3) 1751087
(T3) 1751966
(T3) 1752194
(T3) 1753935
(T3) 1755552
(T3) 1756919
(T3) 1758804
(T3) 1759049
(T3) 1759164
(T3) 1761150
(T3) 1761376
(T3) 1761377
(T3) 1761483
(T3) 1763343
(T3) 1766017
(T3) 1766871
(T3) 1768727
(T3) 1768728
(T3) 1773621
(T3) 1776136
(T3) 1781604
(T3) 1781961
(T3) 1818052
(T3) 1820892
(T3) 1836147
(T3) 1867585
(T3) 1873066
(T3) 1875984
(T3) 1880651
(T3) 1882061
(T3) 1884585
(T3) 1885934
(T3) 1888582
(T3) 1889527
(T3) 1891220
(T3) 1896051
(T3) 1896211
(T3) 1897380
(T3) 1898744
(T3) 1898961
(T3) 1901736
(T3) 1904044
(T3) 1904455

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 06 15
2017 06 02
2017 06 16
2017 06 18
2017 06 23
2017 06 25
2017 06 18
2017 06 23
2017 06 30
2017 06 11
2017 06 16
2017 06 17
2017 06 30
2017 06 28
2017 06 17
2017 06 09
2017 06 10
2017 06 15
2017 06 14
2017 06 20
2017 06 14
2017 06 30
2017 06 27
2017 06 14
2017 06 03
2017 06 03
2017 06 26
2017 06 01
2017 06 16
2017 06 16
2017 06 21
2017 06 20
2017 06 01
2017 06 09
2017 06 15
2017 06 15
2017 06 22
2017 06 17
2017 06 10
2017 06 24
2017 06 23
2017 06 23
2017 06 28
2017 06 24
2017 06 20
2017 06 08
2017 06 28
2017 02 14
2017 06 30
2017 06 12
2017 06 06
2017 06 15
2017 06 20
2017 05 18
2017 06 13
2017 05 18
2017 06 08
2017 06 06
2017 06 02
2017 06 27
2017 06 16
2017 06 20
2017 06 29
2017 06 30
2017 06 30
2017 06 30
2017 06 26

(T3) 1904475
(T3) 1904581
(T3) 1904585
(T3) 1908957
(T3) 1909635
(T3) 1912922
(T3) 1919514
(T3) 1921869
(T3) 1948155
(T3) 1948538
(T3) 1977493
(T3) 2000383
(T3) 2000444
(T3) 2001285
(T3) 2006347
(T3) 2006729
(T3) 2006968
(T3) 2009217
(T3) 2009652
(T3) 2015131
(T3) 2017314
(T3) 2026852
(T3) 2026938
(T3) 2027156
(T3) 2027363
(T3) 2027417
(T3) 2029285
(T3) 2029372
(T3) 2029452
(T3) 2029637
(T3) 2029642
(T3) 2029812
(T3) 2031986
(T3) 2032123
(T3) 2032556
(T3) 2032638
(T3) 2034851
(T3) 2034951
(T3) 2035047
(T3) 2035252
(T3) 2035563
(T3) 2035716
(T3) 2035822
(T3) 2038294
(T3) 2038441
(T3) 2041123
(T3) 2041158
(T3) 2041308
(T3) 2044003
(T3) 2044111
(T3) 2046264
(T3) 2046378
(T3) 2046503
(T3) 2046530
(T3) 2104279
(T3) 2106625
(T3) 2130445
(T3) 2130471
(T3) 2130649
(T3) 2130817
(T3) 2133013
(T3) 2136001
(T3) 2136148
(T3) 2138364
(T3) 2138393
(T3) 2138434
(T3) 2141085

2017 06 30
2017 06 23
2017 06 23
2017 06 28
2017 06 26
2017 06 26
2017 06 29
2017 06 23
2017 06 28
2017 06 13
2017 01 26
2017 06 03
2017 06 06
2017 04 02
2017 06 20
2017 06 19
2017 06 21
2017 06 25
2017 06 21
2017 06 12
2017 06 27
2017 06 11
2017 05 21
2017 06 01
2017 06 06
2017 06 08
2017 06 14
2017 06 07
2017 06 07
2017 06 21
2017 06 21
2017 06 20
2017 06 14
2017 06 21
2017 06 06
2017 06 01
2017 06 14
2017 06 22
2017 06 15
2017 06 15
2017 06 16
2017 06 14
2017 06 25
2017 06 29
2017 06 18
2017 06 26
2017 06 19
2017 06 21
2017 06 20
2017 06 21
2017 06 26
2017 06 25
2017 06 11
2017 06 27
2017 06 21
2017 06 25
2017 06 06
2017 06 05
2017 06 06
2017 06 05
2017 06 10
2017 06 20
2017 06 18
2017 06 26
2017 06 22
2017 06 26
2017 06 30

(T3) 2141173
(T3) 2144075
(T3) 2158028
(T3) 2160225
(T3) 2164510
(T3) 2164818
(T3) 2165223
(T3) 2167222
(T3) 2167502
(T3) 2170068
(T3) 2170321
(T3) 2170582
(T3) 2170994
(T3) 2173789
(T3) 2178599
(T3) 2211094
(T3) 2211180
(T3) 2228519
(T3) 2261003
(T3) 2264238
(T3) 2266727
(T3) 2266904
(T3) 2266922
(T3) 2267336
(T3) 2267869
(T3) 2268428
(T3) 2271650
(T3) 2272806
(T3) 2274658
(T3) 2285930
(T3) 2288483
(T3) 2288575
(T3) 2290298
(T3) 2291232
(T3) 2291658
(T3) 2292592
(T3) 2296616
(T3) 2296947
(T3) 2297759
(T3) 2300035
(T3) 2300586
(T3) 2300609
(T3) 2300740
(T3) 2301532
(T3) 2303024
(T3) 2303209
(T3) 2303764
(T3) 2307180
(T3) 2307389
(T3) 2307393
(T3) 2307445
(T3) 2310017
(T3) 2310470
(T3) 2310646
(T3) 2313353
(T3) 2316431
(T3) 2318342
(T3) 2318785
(T3) 2321086
(T3) 2321114
(T3) 2322736
(T3) 2323563
(T3) 2323983
(T3) 2326048
(T3) 2326307
(T3) 2326332
(T3) 2331309

2017 06 01
2017 06 19
2017 06 27
2017 06 17
2017 06 19
2017 06 13
2017 06 11
2017 06 25
2017 06 05
2017 06 20
2017 06 16
2017 06 20
2017 06 30
2017 06 19
2017 06 26
2017 06 01
2017 06 04
2017 06 12
2017 06 11
2017 06 02
2017 06 22
2017 06 23
2017 06 02
2017 06 18
2017 06 21
2017 06 25
2017 04 20
2017 06 01
2017 04 18
2017 06 19
2017 06 15
2017 06 16
2017 06 02
2017 06 30
2017 06 26
2017 06 02
2017 06 23
2017 06 18
2017 06 16
2017 06 16
2017 06 08
2017 06 23
2017 06 08
2017 06 03
2017 06 26
2017 06 24
2017 06 22
2017 06 18
2017 06 18
2017 06 18
2017 06 11
2017 06 20
2017 06 10
2017 06 12
2017 06 09
2017 04 06
2017 06 12
2017 06 29
2017 05 16
2017 06 26
2017 06 30
2017 06 23
2017 06 25
2017 06 21
2017 06 30
2017 06 22
2017 06 19

Nr 12/2018
(T3) 2331632
(T3) 2339566
(T3) 2352683
(T3) 2354233
(T3) 2366400
(T3) 2393339
(T3) 2393340
(T3) 2397432
(T3) 2397706
(T3) 2399598
(T3) 2399965
(T3) 2399966
(T3) 2400254
(T3) 2402148
(T3) 2402234
(T3) 2404685
(T3) 2408787
(T3) 2425839
(T3) 2429557
(T3) 2429856
(T3) 2430057
(T3) 2435645
(T3) 2439237
(T3) 2440287
(T3) 2440431
(T3) 2440467
(T3) 2440488
(T3) 2443120
(T3) 2443334
(T3) 2444399
(T3) 2445479
(T3) 2445953
(T3) 2446096
(T3) 2448663
(T3) 2448724
(T3) 2448892
(T3) 2448893
(T3) 2450679
(T3) 2450680
(T3) 2451334
(T3) 2452138
(T3) 2455445
(T3) 2456963
(T3) 2461914
(T3) 2468853
(T3) 2481308
(T3) 2488523
(T3) 2491942
(T3) 2532271
(T3) 2532532
(T3) 2532651
(T3) 2532790
(T3) 2535496
(T3) 2538238
(T3) 2538239
(T3) 2540406
(T3) 2540462
(T3) 2540959
(T3) 2543504
(T3) 2554171
(T3) 2554172
(T3) 2554173
(T3) 2554174
(T3) 2576382
(T3) 2579747
(T3) 2579970
(T3) 2580153

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

Nr 12/2018
(T3) 2582224
(T3) 2582242
(T3) 2582553
(T3) 2582694
(T3) 2583011
(T3) 2585230
(T3) 2586424
(T3) 2588168
(T3) 2588256
(T3) 2588297
(T3) 2590864
(T3) 2592978
(T3) 2592979
(T3) 2593512
(T3) 2603941
(T3) 2639842
(T3) 2639843
(T3) 2639844
(T3) 2640621
(T3) 2642117
(T3) 2650007
(T3) 2650008
(T3) 2650142

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 06 09
2017 06 16
2017 06 14
2017 06 10
2017 06 01
2017 06 21
2017 06 10
2017 06 21
2017 06 29
2017 06 28
2017 06 29
2017 06 23
2017 06 23
2017 06 27
2017 06 28
2017 06 28
2017 06 28
2017 06 28
2017 06 14
2017 06 13
2017 06 02
2017 06 02
2017 06 25

(T3) 2666393
(T3) 2671651
(T3) 2676591
(T3) 2679105
(T3) 2684991
(T3) 2718714
(T3) 2720991
(T3) 2721089
(T3) 2724091
(T3) 2724175
(T3) 2724615
(T3) 2726664
(T3) 2727180
(T3) 2818327
(T3) 2823855
(T3) 2843640
(T3) 2858721
(T3) 2864062
(T3) 2866590
(T3) 2866591
(T3) 2871978
(T3) 2877785

2017 06 23
2017 06 07
2017 06 10
2017 06 28
2017 06 20
2017 06 11
2017 06 13
2017 06 08
2017 06 27
2017 06 19
2017 06 19
2017 06 20
2017 06 13
2017 06 24
2017 06 24
2017 06 26
2017 06 10
2017 06 13
2017 06 20
2017 06 17
2017 06 11
2017 06 10

4395
423

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.
406639

10/2017 17.08.2018

406640

11/2017 17.08.2018

406641

10/2017 06.09.2018

406642

10/2017 17.08.2018

Unieważniono decyzję z dnia
13.04.2017r. o umorzeniu po
stępowania
Unieważniono decyzję z dnia
27.12.2016r. o odmowie udzie
lenia patentu
Unieważniono decyzję z dnia
11.04.2017r. o odmowie udzie
lenia patentu
Unieważniono decyzję z dnia
12.04.2017r. o odmowie udzie
lenia patentu
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Nr 12/2018

B. WZORY UŻYTKOWE
424
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 397 do nr 70 462)
Y1 (11) 70426
(41) 2018 04 23
(51) A01D 34/00 (2006.01)
A01D 41/00 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
(21) 125664
(22) 2016 10 11
(72) JASTRZĘBSKI HENRYK WŁODZIMIERZ, Płock (PL)
(73) TUCHOLSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE
TUCHOLSKI, Stare Boryszewo (PL)
(54) Jarzmo ryglujące
Y1 (11) 70447
(41) 2017 09 25
(51) A01F 12/44 (2006.01)
B07B 4/02 (2006.01)
(21) 124984
(22) 2016 03 21
(72) KOLANKOWSKA EWELINA, Waśniewo‑Grabowo (PL);
CHOSZCZ DARIUSZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Separator powietrzny
Y1 (11) 70462
(41) 2017 09 25
(51) A01K 1/01 (2006.01)
B66D 1/20 (2006.01)
(21) 124969
(22) 2016 03 15
(72) SZTUDER CEZARY, Krotoszyn (PL)
(73) SZTUDER CEZARY, Krotoszyn (PL)
(54) Napęd wygarniacza obornika
Y1 (11) 70415
(41) 2018 04 09
(51) A01K 15/02 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 125649
(22) 2016 10 04
(72) GAŁUSZKA PIOTR, Jasło (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ TARNOPAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło (PL)
(54) Domek dla kota
Y1 (11) 70427
(41) 2015 03 02
(51) A01K 29/00 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
F16L 5/00 (2006.01)
(21) 122308
(22) 2013 08 21
(72) LEMAŃSKI DARIUSZ, Otwock (PL); PUSZ JACEK, Warszawa (PL);
PUSZ‑GAJOS NATALIA, Warszawa (PL)
(73) PUSZ EWA FIRMA PRODUKCYJNA I HANDLOWA PUSZ,
Warszawa (PL)
(54) Kładka dla małych zwierząt
Y1 (11) 70432
(51) A23G 1/50 (2006.01)
A23G 1/54 (2006.01)
(21) 125665

(41) 2018 04 23
(22) 2016 10 11

(72) BOROWICZ RYSZARD, Inowrocław (PL)
(73) BARBARA LUIJCKX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latkowo (PL)
(54) Wyrób czekoladowy
Y1 (11) 70442
(41) 2018 01 03
(51) A41B 9/00 (2006.01)
(21) 125248
(22) 2016 06 20
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Bielizna rehabilitacyjna
Y1 (11) 70410
(41) 2018 07 02
(51) A47B 81/00 (2006.01)
(21) 125897
(22) 2016 12 30
(72) DZWONEK KAROLINA, Warszawa (PL)
(73) ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Szafka laboratoryjna do przygotowania i przechowywania
odmierzonych dawek leku, dla odpowiednich zwierząt w badaniu
przedklinicznym
Y1 (11) 70457
(41) 2017 07 17
(51) A47F 7/02 (2006.01)
G09F 5/00 (2006.01)
A47F 5/01 (2006.01)
(21) 124748
(22) 2016 01 04
(72) BUJAK RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(73) BUJAK RAFAŁ DRACO, Rzeszów (PL)
(54) Stoisko na okulary
Y1 (11) 70448
(41) 2018 06 04
(51) A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 125798
(22) 2016 11 29
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); MORAWSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL);
DELGADO RAFAEL, Coral Gables (US)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
AURISMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
Y1 (11) 70449
(41) 2018 06 04
(51) A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 125799
(22) 2016 11 29
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); MORAWSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL);
DELGADO RAFAEL, Coral Gables (US)

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
AURISMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
Y1 (11) 70450
(41) 2018 06 04
(51) A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 125800
(22) 2016 11 29
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); MORAWSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL);
DELGADO RAFAEL, Coral Gables (US)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
AURISMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
Y1 (11) 70451
(41) 2018 06 04
(51) A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 125801
(22) 2016 11 29
(72) NIEMCZYK KAZIMIERZ, Warszawa (PL); MAŁKOWSKA MARIA,
Warszawa (PL); MORAWSKI KRZYSZTOF, Częstochowa (PL);
DELGADO RAFAEL, Coral Gables (US)
(73) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Warszawa (PL); SIGNOVIA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
AURISMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Elektroda do pomiaru potencjałów słuchowych
Y1 (11) 70435
(41) 2014 04 14
(51) A61B 5/0408 (2006.01)
(62) 401002
(21) 126422
(22) 2012 10 01
(72) BUJNOWSKI ADAM, Jankowo Gdańskie (PL); RUMIŃSKI JACEK,
Gdańsk (PL); WTOREK JERZY, Jankowo Gdańskie (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Elektroda zespolona do pomiarów pobudzeń serca
Y1 (11) 70409
(41) 2013 01 07
(51) A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 31/00 (2006.01)
(62) 395361
(21) 124903
(22) 2011 06 20
(72) SOBOLEWSKI ANDRZEJ, Białystok (PL); ANTONIUK
WŁODZIMIERZ, Bielsk Podlaski (PL); TRYNISZEWSKA KATARZYNA,
Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Bioabsorbowalny implant
Y1 (11) 70440
(41) 2012 03 26
(51) A61F 7/00 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
(62) 392485
(21) 125340
(22) 2010 09 23
(72) KOSOWSKI BRONISŁAW, Kożuchów (PL)
(73) KOSOWSKI BRONISŁAW, Kożuchów (PL)
(54) Statyw grzewczy
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Y1 (11) 70441
(41) 2018 06 04
(51) A62C 99/00 (2010.01)
A62C 2/00 (2006.01)
(21) 127019
(22) 2018 02 13
(72) WILK‑JAKUBOWSKI JACEK, Kolosy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi
Y1 (11) 70456
(41) 2016 03 29
(51) B22D 43/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
(21) 123399
(22) 2014 09 22
(72) KWITKOWSKI KRZYSZTOF, Stalowa Wola (PL)
(73) METAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Sitko do filtracji ciekłego aluminium
Y1 (11) 70455
(41) 2018 04 23
(51) B41F 17/00 (2006.01)
B23Q 1/52 (2006.01)
(21) 126466
(22) 2017 07 04
(30) PV 2016‑651
2016 10 18
CZ
(72) KRUŽÍK MARTIN, Kroměříž (CZ)
(73) KRUŽÍK s.r.o., Kroměříž (CZ)
(54) Obrotowy stół pozycjonujący maszyny drukującej do zadruko
wywania paneli bramowych
Y1 (11) 70402
(41) 2018 07 16
(51) B60N 2/809 (2018.01)
(21) 125916
(22) 2017 01 09
(72) ROMPKOWSKI KAZIMIERZ, Czersk (PL)
(73) ROMPKOWSKI KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑USŁUGOWO‑HANDLOWE ROMEX, Czersk (PL)
(54) Mechanizm zagłówka
Y1 (11) 70408
(41) 2018 01 15
(51) B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
(21) 125358
(22) 2016 07 14
(72) PRUSHKO IVAN, Łuck (UA)
(73) IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Materiał ochronny
Y1 (11) 70423
(41) 2018 01 15
(51) B62D 3/12 (2006.01)
(21) 125303
(22) 2016 07 06
(72) BADER REINHARD, Satteins (AT); ECKSTEIN RALF, Mauren
(LI); MUSWEILER ROLAND, Düsseldorf (DE); HECK HUBERT,
Düsseldorf (DE); MAGES MARKUS, Nüziders (AT); DOHMANN
JÜRGEN, Magdeburg (DE); FEUERSTEIN RENE, Zwischenwasser
Muntlix (AT); BRAUN HELMUT, Dornbirn (AT); BERNOLD WALTER,
Gams (CH); LINDNER DETLEV, Buchs (CH)
(73) ThyssenKrupp Presta AG, Eschen (LI); ThyssenKrupp AG,
Essen (DE)
(54) Listwa zębata do przekładni kierowniczej pojazdu mecha
nicznego
Y1 (11) 70416
(41) 2018 03 26
(51) B64F 1/36 (2017.01)
E06B 7/00 (2006.01)
(21) 125864
(22) 2016 12 20
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Platforma okienna dla dronów
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Y1 (11) 70399
(41) 2018 03 26
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
(21) 125561
(22) 2016 09 12
(72) KACZMAREK CHRISTIAN, Warszawa (PL)
(73) GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Butelka PET

Nr 12/2018

Y1 (11) 70445
(41) 2018 02 26
(51) B65D 88/74 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
(21) 125512
(22) 2016 08 25
(72) BABIJ MACIEJ, Lębork (PL); KLIMECKI JAN, Lębork (PL);
TRYPLER TOMASZ, Lębork (PL); SNARSKI RYSZARD, Lębork (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE AMG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lębork (PL)
(54) Kontener specjalny

Y1 (11) 70400
(41) 2018 03 26
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
(21) 125562
(22) 2016 09 12
(72) KACZMAREK CHRISTIAN, Warszawa (PL)
(73) GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Butelka PET

Y1 (11) 70420
(41) 2018 04 23
(51) B65G 53/34 (2006.01)
(21) 125675
(22) 2016 10 13
(72) PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); ZEGARTOWSKI
ANDRZEJ, Kraków (PL); MIREK PIOTR, Ratajów (PL)
(73) KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Zamknięcie dzwonowe podajnika komorowego transportu
pneumatycznego

Y1 (11) 70460
(41) 2018 07 30
(51) B65D 1/12 (2006.01)
(21) 125963
(22) 2017 01 20
(72) SZAJEWSKI WALDEMAR, Radom (PL)
(73) AUTOCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Policzna (PL)
(54) Pojemnik‑kanister z uchwytem

Y1 (11) 70412
(41) 2018 02 26
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 125479
(22) 2016 08 12
(72) SAWICKI ARTUR, Radziejowice‑Parcel (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET‑BIAŁE
BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota (PL)
(54) Płyta stropowa kanałowa sprężona ognioodporna

Y1 (11) 70437
(41) 2018 01 03
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 125255
(22) 2016 06 22
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zamykane

Y1 (11) 70413
(41) 2018 02 26
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 125480
(22) 2016 08 12
(72) SAWICKI ARTUR, Radziejowice‑Parcel (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET‑BIAŁE
BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota (PL)
(54) Płyta stropowa kanałowa sprężona ognioodporna

Y1 (11) 70438
(41) 2017 04 10
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 71/70 (2006.01)
(21) 124442
(22) 2015 10 02
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze do okrągłych opakowań jednostkowych
Y1 (11) 70421
(41) 2017 12 04
(51) B65D 41/34 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
(21) 125190
(22) 2016 06 01
(72) PAKHOMOV DIMITRY IVANOVICH, Gomel (BY); ZOCHTCHOUK
JAROSLAV VALERIEVICH, Gomel (BY)
(73) INOSTRANNOJE PROIZVODSTVENNOE UNITARNOJE
PREDPRIYATIE „ALCOPACK”, Gomel (BY)
(54) Urządzenie zamykające do butelki
Y1 (11) 70459
(41) 2018 07 02
(51) B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/76 (2006.01)
(21) 125862
(22) 2016 12 19
(72) NAGALEWSKI MAREK, Częstochowa (PL)
(73) NAGALEWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE MALWA, Częstochowa (PL)
(54) Dozownik

Y1 (11) 70414
(41) 2018 03 12
(51) E04C 2/42 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 125522
(22) 2016 08 29
(72) SAWICKI ARTUR, Radziejowice‑Parcel (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET‑BIAŁE
BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białe Błota (PL)
(54) Płyta stropowa kanałowa sprężona ognioodporna
Y1 (11) 70433
(41) 2012 09 24
(51) E04C 3/07 (2006.01)
E04B 5/10 (2006.01)
(62) 398473
(21) 125757
(22) 2012 03 15
(30) 105569
2011 03 16
PT
(72) DA SILVA MATOS SÉRGIO FRANCISCO, Sever do Vouga (PT)
(73) MODELING SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA., Sever
do Vouga (PT)
(54) Wielofunkcyjna modułowa belka główna
Y1 (11) 70436
(51) E04F 21/04 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
(21) 124993
(30) PUV 2015‑30898

(41) 2016 10 10

(22) 2016 03 24
2015 03 26

CZ
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(72) MORAVEK JAN, Litomysl (CZ); MORAVEK JAN, Karany (CZ)
(73) MORAVEK JAN, Litomysl (CZ); MORAVEK JAN, Karany (CZ)
(54) Środek do utrzymania płaskości powierzchni tynkowanej
Y1 (11) 70424
(41) 2017 10 09
(51) E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
(21) 126113
(22) 2017 03 07
(30) CZ2016‑32248U
2016 03 31
(72) HOLDA JIRI, Jaromer (CZ)
(73) ASSA ABLOY CZECH & SLOVAKIA S.R.O.,
Rychnov nad Knĕžnou (CZ)
(54) Klucz

CZ
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(72) ŁAPIŃSKI KRZYSZTOF, Łapy (PL); REDUTA MARCIN,
Białystok (PL)
(73) LPGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Kadłub reduktora ciśnienia gazu
Y1 (11) 70458
(41) 2018 01 15
(51) F16H 7/08 (2006.01)
E06B 9/324 (2006.01)
(21) 125298
(22) 2016 07 04
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR,
Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Napinacz sznurka

Y1 (11) 70446
(41) 2018 06 04
(51) E06B 3/263 (2006.01)
(21) 125806
(22) 2016 11 30
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS JJM KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Element mocujący wkłady ognioodporne w profilach alumi
niowych

Y1 (11) 70444
(41) 2018 06 18
(51) F16L 11/12 (2006.01)
F16L 53/00 (2006.01)
(21) 125860
(22) 2016 12 17
(72) MARKIEWICZ DARIUSZ, Zduńska Wola (PL)
(73) CICHOCKI KRZYSZTOF HYDROG ZAKŁAD BUDOWY MASZYN
EKSPORT IMPORT, Łódź (PL)
(54) Podgrzewany wąż do przesyłu cieczy

Y1 (11) 70443
(41) 2017 12 04
(51) E21C 25/10 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
(21) 125185
(22) 2016 06 02
(72) ŻAK EDWARD, Kobiór (PL); GULAN JAN, Gostyń (PL)
(73) GULAN JAN ZAKŁAD ŚLUSARSKO‑MECHANICZNY GULMECH,
Mikołów (PL)
(54) Organ urabiający kombajnu ścianowego

Y1 (11) 70404
(41) 2018 07 16
(51) F21S 8/00 (2006.01)
H01H 13/702 (2006.01)
H01H 9/18 (2006.01)
H03K 17/96 (2006.01)
(21) 125930
(22) 2017 01 13
(72) SAPOTA GRZEGORZ, Sosnowiec (PL); WRÓBEL ZYGMUNT,
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Włącznik oświetlenia

Y1 (11) 70439
(41) 2018 01 03
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 125277
(22) 2016 06 28
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Łącznik kątowy specjalny do korytkowych profili górniczych
Y1 (11) 70461
(41) 2018 06 18
(51) E21D 20/00 (2006.01)
B23B 45/04 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
(21) 125840
(22) 2016 12 14
(72) GUTKOWSKI MAREK, Łódź (PL)
(73) GUTKOWSKI MAREK, Łódź (PL)
(54) Kotwiarka hydrauliczna
Y1 (11) 70398
(41) 2013 09 30
(51) F01N 3/28 (2006.01)
F01N 13/14 (2010.01)
(62) 398523
(21) 124854
(22) 2012 03 20
(72) KACZMARCZYK KRZYSZTOF, Bojszów (PL); DOBRZANIECKI
PIOTR, Rybnik (PL); SUFFNER HUBERT, Żernica (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Dopalacz spalin dla górniczego napędu spalinowego
Y1 (11) 70397
(51) F02M 21/02 (2006.01)
(21) 122303

(41) 2015 02 02
(22) 2013 07 24

Y1 (11) 70403
(41) 2018 07 16
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/10 (2006.01)
(21) 125928
(22) 2017 01 13
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Korpus znicza elektrycznego
Y1 (11) 70406
(41) 2018 07 02
(51) F23B 30/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
(62) 126627
(21) 127138
(22) 2014 07 11
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Palnik peletowy z autoodżużlaniem
Y1 (11) 70407
(41) 2018 07 02
(51) F23B 30/10 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
(62) 126627
(21) 127139
(22) 2014 07 11
(72) SKIEPKO WIESŁAW, Włoszczowa (PL)
(73) SKIEPKO WIESŁAW ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA SKIEPKO,
Włoszczowa (PL)
(54) Palnik peletowy z autoodżużlaniem
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Y1 (11) 70425
(41) 2018 05 07
(51) F24C 15/20 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
(21) 126728
(22) 2017 10 25
(30) 202016000107285
2016 10 25
IT
(72) ARRIGONI GIANPIERO, Malnate (IT); MORGANTI CLAUDIO,
Desio (IT)
(73) SISME‑SOCIETA’ITALIANA STATORI E MOTORI ELECTTRICI
S.P.A., Milano (IT)
(54) Wentylator do okapów kuchennych
Y1 (11) 70405
(41) 2018 07 30
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
(21) 125979
(22) 2017 01 27
(72) CHOMKA WALDEMAR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła (PL)
(54) Wentylator kanałowy
Y1 (11) 70430
(41) 2018 04 09
(51) F24H 1/24 (2006.01)
F23B 80/02 (2006.01)
(21) 125637
(22) 2016 09 29
(72) SMAGAŁA ALEKSANDER, Zawady (PL)
(73) SMAGAŁA ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE SMAGAŁA, Zawady (PL)
(54) Kocioł wodny
Y1 (11) 70411
(41) 2017 12 04
(51) F24H 1/38 (2006.01)
F28D 1/03 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 125183
(22) 2016 06 02
(72) TALARCZYK RYSZARD, Ruda Śląska (PL); GALON JÓZEF,
Wielka Wieś (PL); LAPINIAK ADAM, Regen (DE)
(73) TALARCZYK RYSZARD ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO
‑PRODUKCYJNO‑USŁUGOWY NEO‑TECH, Ruda Śląska (PL)
(54) Płytowy wymiennik ciepła kotła grzewczego
Y1 (11) 70454
(41) 2018 01 03
(51) F24H 1/38 (2006.01)
F28D 1/03 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
(21) 125259
(22) 2016 06 23
(72) TALARCZYK RYSZARD, Ruda Śląska (PL); LAPINIAK ADAM,
Regen (DE); GALON JÓZEF, Wielka Wieś (PL)
(73) TALARCZYK RYSZARD ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO
‑PRODUKCYJNO‑USŁUGOWY NEO‑TECH, Ruda Śląska (PL)
(54) Płytowy wymiennik ciepła kotła grzewczego
Y1 (11) 70452
(41) 2018 05 21
(51) F27B 9/04 (2006.01)
C23C 8/20 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
(21) 125735
(22) 2016 11 08
(72) OLEJNIK JÓZEF, Świebodzin (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Piec modułowy do nawęglania próżniowego LPC
Y1 (11) 70453
(41) 2018 05 07
(51) G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
(21) 126871
(22) 2017 12 12
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Kielce (PL)

Nr 12/2018

(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości oraz falistości pier
ścieni łożysk tocznych
Y1 (11) 70417
(41) 2018 04 09
(51) G01D 11/30 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
(21) 125639
(22) 2016 09 29
(72) STYPUŁA KRZYSZTOF, Kraków (PL); STECZ PIOTR, Kraków (PL);
CHEŁMECKI JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Podstawa montażowa dla czujników pomiarowych
Y1 (11) 70428
(41) 2017 11 06
(51) G01H 17/00 (2006.01)
H04R 29/00 (2006.01)
(21) 125097
(22) 2016 05 05
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); KOTUS JÓZEF, Gdynia (PL);
KOSTEK BOŻENA, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sonda natężeniowa
Y1 (11) 70422
(41) 2016 09 12
(51) G05G 1/08 (2006.01)
H01H 3/08 (2006.01)
F24C 3/12 (2006.01)
(21) 124911
(22) 2016 03 01
(30) MI2015U000048
2015 03 02
IT
(72) RETTONDINI ANDREA, Legnago Vr (IT)
(73) I.T.R. INDUSTRIA TRASFORMAZIONE RESINE S.R.L., Angiari (IT)
(54) Chowane pokrętło kuchenki lub innych urządzeń gospodarstwa
domowego
Y1 (11) 70401
(41) 2018 05 21
(51) H01B 17/58 (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
F16L 5/00 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
F16L 5/10 (2006.01)
H02G 3/22 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
(21) 125750
(22) 2016 11 13
(72) BAUER MARCIN, Kraków (PL)
(73) BAUER MARCIN MARXAM PROJECT, Kraków (PL)
(54) Przepust ścienny
Y1 (11) 70431
(41) 2018 04 09
(51) H01F 27/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
B23K 11/00 (2006.01)
(21) 125647
(22) 2016 10 06
(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); GRZESIK BOGUSŁAW,
Gliwice (PL); STĘPIEŃ MARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL); POLITECHNIKA
ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Zespół uzwojeń transformatora energoelektronicznego mo
dułowego
Y1 (11) 70434
(51) H02J 7/00 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)
A47B 37/04 (2006.01)
(21) 125888

(41) 2018 07 02

(22) 2016 12 28
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(72) ŚWIRYDOWICZ PIOTR, Białystok (PL); ELIASZ PAULINA,
Ełk (PL); OŻAROWSKI TADEUSZ, Brzozowo Antonie (PL)
(73) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Ekologiczna ładowarka publiczna zasilana energią słoneczną
Y1 (11) 70419
(41) 2018 02 12
(51) H04N 5/225 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
B60R 11/04 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
(21) 125436
(22) 2016 08 04
(72) KUNSTMAN PAWEŁ, Kraków (PL); KUNSTMAN GRZEGORZ,
Kraków (PL); SŁABOŃSKI LESZEK, Kraków (PL)
(73) ACTIVE TEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Uchwyt do kamery
Y1 (11) 70429
(41) 2018 02 26
(51) H05K 5/02 (2006.01)
(21) 125486
(22) 2016 08 14
(72) BĘBEN PIOTR, Toruń (PL); LECZOWICZ DANIEL, Toruń (PL);
KORZENIEWSKI EUGENIUSZ, Inowrocław (PL); NEUKAMPF
JANUSZ, Bydgoszcz (PL); ORŁOWICZ WOJCIECH, Toruń (PL);
WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW, Toruń (PL)
(73) GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Obudowa zasilacza do oświetlenia LED
Y1 (11) 70418
(41) 2018 04 09
(51) H05K 7/20 (2006.01)
G12B 15/00 (2006.01)
H01F 27/08 (2006.01)
(21) 125641
(22) 2016 09 30
(72) NIEWIADOMSKI MAREK, Warszawa (PL); ŁAGOSZ MICHAŁ,
Warszawa (PL); LIS ROBERT, Warszawa (PL); ORYŃSKI ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) MEDCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Korpus obudowy urządzeń elektrycznych
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01D 34/00 (2006.01)
A01D 41/00 (2006.01)
A01D 43/00 (2006.01)
A01F 12/44 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 1/03 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A23G 1/50 (2006.01)
A23G 1/54 (2006.01)
A41B 9/00 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
A47B 37/04 (2006.01)
A47F 7/02 (2006.01)
A47F 5/01 (2006.01)

70426
70426*
70426*
70447
70462
70415
70415*
70415*
70427
70432
70432*
70442
70410
70434*
70457
70457*

A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A61L 31/00 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)

70448
70448*
70449
70449*
70450
70450*
70451
70451*
70435
70409
70409*
70409*
70409*
70440
70409*
70448*

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

2

1

2

A61N 1/05 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A62C 2/00 (2006.01)
B01D 39/10 (2006.01)
B07B 4/02 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
B23B 45/04 (2006.01)
B23K 11/00 (2006.01)
B23Q 1/52 (2006.01)
B41F 17/00 (2006.01)
B60N 2/809 (2018.01)
B60R 11/04 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
B62D 3/12 (2006.01)
B64D 47/08 (2006.01)
B64F 1/36 (2017.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
B65D 1/12 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/30 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 71/70 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 83/76 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 90/02 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B66D 1/20 (2006.01)
C21D 1/773 (2006.01)
C23C 8/20 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 5/10 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04F 21/18 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04G 21/18 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
E05B 19/06 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 35/14 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)

70449*
70450*
70451*
70440*
70441
70441*
70456*
70447*
70456
70461*
70431*
70455*
70455
70402
70419*
70408
70408*
70408*
70423
70419*
70416
70399
70399*
70399*
70400
70400*
70400*
70460
70437
70437*
70437*
70438
70438*
70421
70421*
70421*
70459
70459*
70445
70445*
70445*
70420
70462*
70452*
70452*
70427*
70412*
70413*
70414*
70433*
70412
70413
70414
70433
70436
70436*
70436*
70436*
70436*
70436*
70424
70424*
70424*
70424*
70416*

E06B 3/263 (2006.01)
E06B 9/324 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21C 25/10 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
F01N 3/28 (2006.01)
F01N 13/14 (2010.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16L 5/00 (2006.01)
F16L 11/12 (2006.01)
F16L 53/00 (2006.01)
F16L 5/00 (2006.01)
F16L 5/02 (2006.01)
F16L 5/10 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23B 80/02 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23H 7/08 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
F23J 3/06 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
F24C 3/12 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
F27B 9/04 (2006.01)
F28D 1/03 (2006.01)
F28D 1/03 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
F28F 9/02 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01D 11/30 (2006.01)
G01H 1/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
G03B 17/56 (2006.01)
G05G 1/08 (2006.01)
G09F 5/00 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
G12B 15/00 (2006.01)
H01B 17/58 (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
H01F 27/30 (2006.01)
H01F 27/08 (2006.01)
H01H 13/702 (2006.01)
H01H 9/18 (2006.01)
H01H 3/08 (2006.01)
H02G 3/22 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02S 20/00 (2014.01)

70446
70458*
70461*
70443
70443*
70439
70461
70398
70398*
70397
70458
70401*
70427*
70444
70444*
70401*
70401*
70401*
70404
70403
70403*
70406
70407
70430*
70406*
70407*
70406*
70407*
70425
70422*
70425*
70425*
70405
70405*
70430
70411
70454
70452
70411*
70454*
70411*
70454*
70453
70453*
70453*
70417
70417*
70417*
70428
70419*
70422
70457*
70417*
70418*
70401
70401*
70431
70431*
70418*
70404*
70404*
70422*
70401*
70434
70434*

4402
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1

2

H03K 17/96 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
H04R 29/00 (2006.01)

70404*
70419
70428*

1

2

H05K 5/02 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

70397
70398
70399
70400
70401
70402
70403
70404
70405
70406
70407
70408
70409
70410
70411
70412
70413
70414
70415
70416
70417
70418
70419
70420
70421
70422
70423
70424
70425
70426
70427
70428
70429

F02M 21/02 (2006.01)
F01N 3/28 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
H01B 17/58 (2006.01)
B60N 2/809 (2018.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
F23B 30/10 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A47B 81/00 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
B64F 1/36 (2017.01)
G01D 11/30 (2006.01)
H05K 7/20 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
G05G 1/08 (2006.01)
B62D 3/12 (2006.01)
E05B 19/02 (2006.01)
F24C 15/20 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

70430
70431
70432
70433
70434
70435
70436
70437
70438
70439
70440
70441
70442
70443
70444
70445
70446
70447
70448
70449
70450
70451
70452
70453
70454
70455
70456
70457
70458
70459
70460
70461
70462

F24H 1/24 (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
A23G 1/50 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
A61B 5/0408 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A41B 9/00 (2006.01)
E21C 25/10 (2006.01)
F16L 11/12 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
A01F 12/44 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
A61B 1/227 (2006.01)
F27B 9/04 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
F24H 1/38 (2006.01)
B41F 17/00 (2006.01)
B22D 43/00 (2006.01)
A47F 7/02 (2006.01)
F16H 7/08 (2006.01)
B65D 83/00 (2006.01)
B65D 1/12 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)

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).
18/2016
21/2016
07/2017
09/2016
09/2017
14/2017

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).
118798

18/2010

427
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 65514 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 65662 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę siedzi
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KUJAWA ANDRZEJ,
Ostrów Wielkopolski, Polska i dokonanie wpisu: KUJAWA ANDRZEJ,
Dopiewo, Polska

425

123798
123935
124421
124471
124476
124726

426

70429
70418

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Nr 12/2018

124727
125250
125354
125402
125945
126418

14/2017
01/2018
11/2017
03/2018
11/2017
22/2017

(Y1) 65724 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 65883 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66061 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAMASZ SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 052025784
i dokonanie wpisu: SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Zabłudów, Polska 052025784

Nr 12/2018
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4403

(Y1) 68168 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142

(Y1) 68926 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNE
GO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, Polska 850022124 i dokonanie
wpisu: ALDONA RÓŻA SITEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE
SEKO, Dębica, Polska

(Y1) 68234 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RZEPKA MAREK ZAKŁAD PRODUKCYJ
NO-HANDLOWY POLMARK, Wola Rzędzińska, Polska 850042084
i dokonanie wpisu: POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wola Rzędzińska, Pol
ska 369640185

428

(Y1) 68361 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 68367 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIOR
STWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Pol
ska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numery
praw ochronnych, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4 w
związku z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności
przemysłowej oraz datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
(Y1) 65895
(Y1) 65896
(Y1) 66082
(Y1) 66380
(Y1) 67648
(Y1) 68510

2017 12 10
2017 12 10
2017 12 15
2017 11 05
2017 12 17
2017 11 30

(Y1) 68915
(Y1) 68935
(Y1) 68975
(Y1) 69083
(Y1) 69087

2017 12 22
2017 12 14
2017 12 10
2017 12 08
2017 12 29

4404
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Nr 12/2018

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

429
REJESTRACJA
(od nr 24 751 do nr 24 810)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-04
(11) 24751
(22) 2018 07 02
(21) 26705
KOSTRZEWA GRZEGORZ PPHU CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz

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

26-04
(11) 24752
(22) 2018 07 02
(21) 26707
KOSTRZEWA GRZEGORZ PPHU CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Pokrywa znicza

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

26-01
(11) 24753
(22) 2018 07 06
(21) 26725
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Klosz znicza

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

26-01
(11) 24754
(22) 2018 07 06
(21) 26726
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Klosz znicza

Nr 12/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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32-00
(11) 24755
(22) 2018 07 12
MITORAJ MONIKA 3WAY, Toruń, PL.
KWIATKOWSKI KAMIL
Logo

(21) 26755

(51) 32-00
(11) 24756
(22) 2018 07 29
(21) 26818
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów, PL.
(72) UTRATA PIOTR
(54) Symbol graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24757
(22) 2018 04 05
(73) BARTOSIEWICZ GRZEGORZ GB KONSULTANT,
Pomiechówek, PL.
(72) BARTOSIEWICZ GRZEGORZ
(54) Logo
(55)

(21) 26433

(51) 19-08
(11) 24758
(22) 2018 06 04
(21) 26646
(73) PLAGA MARCIN MARPLAND, Częstochowa, PL.; PLAGA
SANDRA DIATI, Częstochowa, PL.
(72) PLAGA SANDRA, PLAGA MARCIN
(54) Kartka edukacyjna
(55)

4405

(51) 08-08
(11) 24759
(22) 2018 03 29
(21) 26422
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(72) KRAMARZ JÓZEF
(54) Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absor
bujących
(55)

(51) 06-01
(11) 24760
(22) 2018 04 30
(21) 26522
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(72) DZIERŻKO-BUKAL IWONA, ŚREDNIAWA MAREK,
KWIATKOWSKI TOMASZ, BYLIŃSKA MAŁGORZATA, KAJA ROBERT
(54) Siedzisko
(55)

(51) 09-03
(11) 24761
(22) 2018 03 05
(21) 26592
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(72) KWAPISZ TOMASZ
(54) Kiełkownica wielopoziomowa
(55)

4406
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(51) 06-01, 06-02 (11)
24762
(22) 2018
06 11
(21) 26656
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55)

(51) 06-05
(11) 24763
(22) 2018 06 20
(21) 26683
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań, PL.;
KLOREK ZUZANNA, Kościan, PL.
(72) KLOREK ZUZANNA, WIADEREK KRZYSZTOF
(54) Mebel wielofunkcyjny
(55)

(51) 29-02
(11) 24764
(22) 2018 06 29
(21) 26698
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA
(54) Kamizelka ochronna
(55)

Nr 12/2018

(51) 29-02
(11) 24765
(22) 2018 06 29
(21) 26699
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź, PL.
(72) GRABOWSKA GRAŻYNA, WAŁĘZA JADWIGA, BŁASZCZYK
JOANNA
(54) Kamizelka ochronna
(55)

(51) 32-00
(11) 24766
(22) 2018 07 05
(21) 26718
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24767
(22) 2018 07 05
(21) 26719
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Wzór graficzny
(55)

Nr 12/2018
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(51) 06-02
(11) 24768
(22) 2018 07 06
(73) METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(72) SZAPOWAŁ DARIUSZ
(54) Łóżko
(55)

(21) 26722

(51) 06-02
(11) 24769
(22) 2018 07 06
(73) METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(72) SZAPOWAŁ DARIUSZ
(54) Łóżko
(55)

(21) 26723

(51) 06-02
(11) 24770
(22) 2018 07 06
(73) METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(72) SZAPOWAŁ DARIUSZ
(54) Łóżko
(55)

(21) 26724

4407

(51) 14-03
(11) 24772
(22) 2018 07 12
(21) 26752
(73) INSTYTUT TECHNIK SENSORYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) MATUSZAK PIOTR
(54) Obudowa punktu rejestracji NFC
(55)

(51) 19-08
(11) 24773
(22) 2018 07 12
(21) 26754
(73) SZMATOWSKI ANDRZEJ, Bielawa, PL.; WITKOWSKI JAROSŁAW,
Bielawa, PL.
(72) SZMATOWSKI ANDRZEJ, WITKOWSKI JAROSŁAW
(54) Etykieta
(55)

(51) 06-01, 06-02 (11) 24771 (22) 2018 07 10
(21) 26740
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH
(54) Kanapa narożna
(55)

(51) 26-05
(11) 24774
(22) 2018 07 18
(21) 26771
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

4408
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(51) 26-05
(11) 24775
(22) 2018 07 18
(21) 26772
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 24776
(22) 2018 07 18
(21) 26773
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

Nr 12/2018

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

11-02
(11) 24779
(22) 2018 07 18
(21) 26776
PRZYBYLSKI PIOTR MATEUSZ FRAKTAL DIZAJN, Pabianice, PL.
PRZYBYLSKI PIOTR MATEUSZ
Donica

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

02-02
(11) 24780
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Koszulka

(21) 26795

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

02-02
(11) 24781
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Koszula

(21) 26796

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

02-02
(11) 24782
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Koszula

(21) 26797

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

02-02
(11) 24783
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Kamizelka

(21) 26798

(51) 26-05
(11) 24777
(22) 2018 07 18
(21) 26774
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 24778
(22) 2018 07 18
(21) 26775
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

Nr 12/2018
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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02-02
(11) 24784
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Spodnie robocze

(21) 26799

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

02-02
(11) 24785
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Spodnie

(21) 26800

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

02-02
(11) 24786
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Spodnie

(21) 26801

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

02-02
(11) 24787
(22) 2018 07 23
KOPCZYK STANISŁAW CLARO, Wieliczka, PL.
KOPCZYK STANISŁAW
Fartuch

(21) 26802

(51) 26-05
(11) 24788
(22) 2018 07 24
(21) 26803
(73) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ

4409

(54) LAMPA
(55)

(51) 26-05
(11) 24789
(22) 2018 07 24
(21) 26804
(73) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ
(54) LAMPA
(55)

(51) 26-05
(11) 24790
(22) 2018 07 24
(21) 26805
(73) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ
(54) LAMPA
(55)

(51) 26-05
(11) 24791
(22) 2018 07 24
(21) 26806
(73) PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(72) CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ
(54) LAMPA
(55)
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(51) 06-02
(11) 24792
(22) 2018 07 27
(21) 26817
(73) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk, PL.
(72) PIOTROWSKA DOROTA
(54) Łóżeczko dziecięce.
(55)

(51) 19-08
(11) 24793
(22) 2018 07 30
(21) 26820
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta opakowania produktów kosmetyki gospodarczej
(55)

(51) 32-00
(11) 24794
(22) 2018 08 01
(21) 26823
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) ROHDE-KREMPA MAGDALENA
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 24-01
(11) 24795
(22) 2018 08 01
(73) MED & LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów, PL.
(72) OSIAK JAROSŁAW, OSIAK PAWEŁ
(54) Obudowa sterownika
(55)

Nr 12/2018
(21) 26824

(51) 26-05
(11) 24796
(22) 2018 08 04
(21) 26827
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW, SOSNOWSKI JANUSZ
(54) Lampa
(55)

(51) 26-05
(11) 24797
(22) 2018 08 09
(21) 26835
(73) KARPIK TOMASZ, Kłodawa, PL.; KOZAKIEWICZ TOMASZ,
Wawrów, PL.
(72) KARPIK TOMASZ, KOZAKIEWICZ TOMASZ
(54) Żyrandol na kieliszki
(55)

(51) 07-99
(11) 24798
(22) 2018 08 10
(73) SOBALA TOMASZ, Piekary Śląskie, PL.

(21) 26836

Nr 12/2018
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(72) SOBALA TOMASZ
(54) Podest do fontanny czekoladowej
(55)

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

07-99
(11) 24799
(22) 2018 08 10
SOBALA TOMASZ, Piekary Śląskie, PL.
SOBALA TOMASZ
Podest do fontanny czekoladowej

(72) NOWIKOW JERZY, MATUSIAK GRZEGORZ
(54) Narzędzie do zamykania i otwierania rozłączników napo
wietrznych linii energetycznych
(55)

(21) 26837

(51) 10-04
(11) 24800
(22) 2018 08 13
(21) 26840
(73) SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Marcinkowice, PL.
(72) SŁOWIK EMILIAN
(54) Przyrząd torowy
(55)

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

02-04
(11) 24801
(22) 2018 08 15
DRACHAL PIOTR ANTONI, Jeżewo, PL.
DRACHAL PIOTR ANTONI
Skarpetki medyczne
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(21) 26841

(51) 08-05
(11) 24802
(22) 2018 08 16
(21) 26843
(73) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska, PL.

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

30-99
(11) 24803
(22) 2018 10 02
PODKOWA MILENA MARIA, Słupsk, PL.
PODKOWA MILENA MARIA
Drapak dla kota

(21) 26845

(51) 25-04
(11) 24804
(22) 2018 08 23
(21) 26865
(73) TLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice, PL.
(72) ABRAM PIOTR
(54) Schody modułowe
(55)
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(51) 28-03
(11) 24805
(22) 2018 08 23
(21) 26866
(73) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR BWA TECHNOLOGY,
Piekoszów, PL.
(72) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ IGOR
(54) Pochłaniacz pyłu
(55)

Nr 12/2018

(54) Graficzny interfejs użytkownika aplikacji mobilnej.
(55)

(51) 14-99
(11) 24806
(22) 2018 08 22
(21) 26869
(73) MAKARSKA-GURGACZ ANITA AGENCJA REKLAMOWA
OPTIMA, Lublin, PL.
(72) CHUDEK PAWEŁ, MAKARSKA-GURGACZ ANITA
(54) Podkładka pod mysz komputerową
(55)

(51) 25-01
(11) 24809
(22) 2018 08 28
(21) 26874
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) JANIAK TOMASZ
(54) Kostka brukowa
(55)

(51) 09-03
(11) 24807
(22) 2018 08 24
(21) 26871
(73) GREINER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Teresin, PL.
(72) ZASADZIŃSKI WOJCIECH
(54) Pojemnik do pakowania produktów spożywczych
(55)

(51) 14-04
(11) 24808
(22) 2018 08 24
(73) BROŻEK TOMASZ, Pękowice, PL.
(72) SKIBA MATEUSZ MICHAŁ

(21) 26873

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

25-02
(11) 24810
(22) 2018 08 29
(21) 26896
PICHETA TOMASZ Z.P.H.U. PICHETA, Oblęgorek, PL.
PICHETA TOMASZ
Przęsło ogrodzeniowe

Nr 12/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo
numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje
dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
13811 2018 06 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „INTER-GLOBAL” FRANCISZEK , ZOFIA,
GRZEGORZ, PAWEŁ NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Stary Staw,Polska
250017171 i dokonanie wpisu:INTER-GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Staw, Polska 251455944
431
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
21038
20848
22247

2018 03 22
2018 03 22
2017 11 22

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
432

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
04679
04720
04727
04728
04729
04761
04762
05069
05072
05083
05120
12787
12859
12880
12882

2017-11-06
2017-11-29
2017-11-26
2017-11-25
2017-11-06
2017-11-12
2017-11-12
2017-11-06
2017-11-06
2017-11-19
2017-11-19
2017-11-02
2017-11-09
2017-11-14
2017-11-16

12913
12954
13101
13140
19302
19303
19304
19310
19313
19314
19315
19316
19317
19318
19320

2012-11-20
2017-11-30
2017-11-28
2017-11-05
2017-10-02
2017-10-02
2017-10-02
2017-10-08
2017-10-10
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11

19327
19328
19329
19332
19333
19337
19338
19340
19344
19345
19346
19347
19358
19359
19360
19361
19362
19363
19364
19365
19366
19367
19369
19370
19372
19373
19394
19395
19396
19397
19399
19400
19401
19403
19404
19408
19409
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2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-15
2017-10-15
2017-10-16
2017-10-19
2017-10-22
2017-10-29
2017-11-12
2017-11-19
2017-11-19
2017-10-15
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-29
2017-10-29
2017-11-09
2017-11-09
2017-10-05
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-15
2017-11-15

19416
19417
19422
19440
19455
19456
19518
19520
19521
19522
19531
19538
19562
19580
19650
19700
19725
19726
19754
19755
19756
19889
19900
19911
19913
19974
20002
20201
20203
21048
21118
21119
21120
21121
18812
19054

2017-11-02
2017-11-26
2017-10-24
2017-10-11
2017-10-08
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-05
2017-10-22
2017-10-18
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-09
2017-10-08
2017-10-08
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-07
2017-10-22
2017-10-21
2017-10-16
2017-10-22
2017-10-23
2017-10-23
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-22
2017-03-26
2017-05-28

433
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE
(51) 14-01 (11) DM/102 963 (15) 17.05.2018 (45) 05.10.2018
(73) BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD., Room 01,
Floor 9, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, NO. 68,
Qinghe Middle Street, Haidian District, 100085 Beijing (CN)
(54) 1. Głośnik
(55)

4414

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(51) 02-02 (11) DM/103 277 (15) 03.10.2018 (45)
26.10.2018
(73) YOUNG AE LINES, 13 Cape House, 2 Cunnigham Avenue,
London E16 2PS (GB)
(54) 1. Koszula
(55)

Nr 12/2018

(51) 03-03 (11) DM/103 284 (15) 14.11.2017 (45)
26.10.2018
(73) MAZY HOLIDAY, 217 Country Club Park #603, Birmingham AL
35213 (US)
(54) 1. Laska
(55)

Nr 12/2018
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

numer prawa ochronnego
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K  – jest to data od której liczy się okres ochrony na terenie Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju
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UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 312 601 do nr 313 500)
(111) 312601
(220) 2017 06 06
(151) 2018 08 22
(441) 2017 12 27
(732) OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) ostrowia
(540)

(210) 472632

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 desery mleczne, jogurt, kazeina do celów spożyw
czych, kefir, masło, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczone,
napoje mleczne, śmietana, ser wiejski, sery, serki homogenizowa
ne, twaróg, 30 budynie, lody spożywcze, majonezy, napoje na ba
zie czekolady i kakao, zagęszczacze do lodów spożywczych, 35 eks
pertyzy opłacalności z zakresu aparatury, przyrządów i sprzętu
mleczarskiego, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów w zakresie: wyrobów mleczarskich oraz aparatury,
przyrządów i sprzętu mleczarskiego, deserów mlecznych, jogur
tów, kazeiny do celów spożywczych, kefirów, masła, mleka, mleka
w proszku, mleka zagęszczonego, napoi mlecznych, śmietany, sera
wiejskiego, serów, serków homogenizowanych, twarogu, budyniu,
lodów spożywczych, majonezów, napoi na bazie czekolady i ka
kao, zagęszczaczy do lodów spożywczych, prowadzenie hurtowni
i sklepów z towarami: wyroby mleczarskie, aparatura, przyrządy
i sprzęt mleczarski, desery mleczne, jogurt, kazeina do celów spo
żywczych, kefir, masło, mleko, mleko w proszku, mleko zagęszczo
ne, napoje mleczne, śmietana, ser wiejski, sery, serki homogenizo
wane, twaróg, budynie, lody spożywcze, majonezy, napoje na bazie
czekolady i kakao, zagęszczacze do lodów spożywczych, 41 kursy
i szkolenia z zakresu aparatury, przyrządów i sprzętu mleczarskie
go, 42 ekspertyzy inżynieryjne z zakresu aparatury, przyrządów
i sprzętu mleczarskiego.

(111) 312602
(220) 2017 10 18
(210) 477387
(151) 2018 05 09
(441) 2017 12 27
(732) WYSZOMIERSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) INTERNATIONAL TAEKWON‑DO FEDERATION POLAND
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 28.03.99, 02.09.18, 26.01.01, 01.05.12
(510), (511) 35 reklamy, 41 organizacja zawodów sportowych.
(111) 312603
(220) 2017 11 09
(210) 478821
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) MALGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) malgips
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty, szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 29.01.15
(510), (511) 37 budownictwo, ciesielstwo, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, mon
taż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wypo
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sażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka bu
dynków, szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pu
meksu, tapetowanie, tynkowanie, układanie kabli, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie
budynków.

(111) 312604
(220) 2018 03 22
(210) 483891
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) CWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CWB JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 certyfikacja [kontrola jakości], testowanie materiałów,
testowanie jakości produktów do celów certyfikacji, usługi testowa
nia w celu certyfikacji jakości lub standardów, testowanie, analiza
i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, certy
fikacja wydajności energetyczne budynków, kontrola jakości surow
ców, kontrola jakości materiałów budowlanych, usługi laboratoriów
kontroli jakości, kontrola jakości ukończonych budynków, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, kalibrowanie, cechowanie [pomia
ry], badania techniczne, badania fizyczne, badania chemiczne, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe.
(111) 312605
(220) 2018 03 27
(210) 484114
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) RZEPECKA MAŁGORZATA MALBO, Kraków, PL.
(540) Przystanek Pierogarnia
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 11.01.22, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 świeże pierogi, kluski, placki, paszteciki, żywność na
bazie mąki, 43 usługi barowe, usługi restauracji, usługi w zakresie
przygotowywania dań gotowych do spożycia na wynos i na miejscu,
stołówki, kawiarnie.
(111) 312606
(220) 2018 04 06
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) ZAKRZEWSKI BARTOSZ, Legnica, PL.
(540) GROW ON
(540)

(210) 484521

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transportu i do
staw, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe, agencje zatrudnie
nia, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza danych bizneso
wych, analizy funkcjonowania firm, audyt przedsiębiorstw, automa
tyczne przetwarzanie danych, badania biznesowe, dobór personelu
[dla osób trzecich], doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie plano
wania kariery, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia dzia
łalności gospodarczej, dostarczanie dokumentacji transportowej
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osobom trzecim [usługi administracyjne], dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie skomputeryzowanych da
nych w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie informacji
dla firm, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, inwentaryza
cja, kampanie marketingowe, kompilacja danych dla osób trzecich,
kompilacja reklam, komputerowe przetwarzanie danych, konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakre
sie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, księgowość
i rachunkowość, leasing pracowniczy, marketing afiliacyjny, marke
ting bezpośredni, marketing internetowy, marketing referencyj
ny, nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich,
nadzór nad działalnością gospodarczą, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowy
wanie informacji gospodarczych, opracowywanie pomysłów dla
ekonomii biznesu, optymalizacja stron internetowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc biznesowa przy prowadzeniu przed
siębiorstw, pomoc w zarządzaniu, prace biurowe, produkcja filmów
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produk
cja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja reklam,
profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go
spodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działal
nością gospodarczą, projektowanie logo reklamowych, promowanie
działalności gospodarczej, promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, prowadzenie księgowości przedsiębior
stwa, przygotowywanie kampanii reklamowych, publikacja reklam,
reklama, reklama i marketing, rekrutacja personelu, rozpowszechnia
nie reklam poprzez Internet, skomputeryzowane zarządzanie zapa
sami, skomputeryzowane zarządzanie danymi, sporządzanie doku
mentów, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, tymczasowy
przydział personelu, udostępnianie skomputeryzowanych danych
związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie pomocy urzęd
niczej, usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń
gwarancyjnych, usługi administrowania działalnością gospodarczą
w dziedzinie transportu, usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi biurowe, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go
spodarczą, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa
biznesowego, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso
wej, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wysta
wiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem
Internetu, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli,
usługi importowo‑eksportowe, usługi konsultingowe związane z za
rządzaniem, usługi marketingowe, usługi nawiązywania kontaktów
zawodowych, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie zarządza
nia relacjami z klientami, usługi pośrednictwa w interesach, usługi
reklamowe, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo
wych lub w zarządzaniu nimi, usługi w zakresie headhuntingu [łow
ców talentów], usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji per
sonelu], usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi w zakresie
reklamy, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi zarządzania danymi, usługi zarządzania łańcu
chem dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
firmą [na rzecz osób trzecich].

(111) 312607
(220) 2018 04 23
(210) 485176
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) PAŁUBICKA ANNA, Poznań, PL.
(540) 10 DECOART
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie,
wyroby z metali szlachetnych i pokrywanie nimi nie ujęte w innych
klasach, biżuteria, kamienie szlachetne, biżuteria ze szkła sztrasowe
go, biżuteria sztuczna, akcesoria do wyrobu biżuterii, zegary, zegarki,
przyrządy zegarmistrzowskie, chronometryczne, wyroby jubilerskie,
bransoletki, broszki, diamenty, kaboszony, kamienie półszlachetne,
kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, medaliony, naszyj
niki, perły, pierścionki, spinki do mankietów, szpilki, zapięcia do bi
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żuterii, sztabki metali szlachetnych, złoto, nieprzetworzone lub kute,
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, srebro,
nieprzetworzone lub kute, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych
materiałów nie ujęte w innych klasach, wyroby rymarskie, torebki,
portfele, portmonetki, torby podróżne, turystyczne‑ze skóry i imi
tacji, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
40 usługi jubilerskie, usługi szlifierskie, obróbka metali szlachetnych,
grawerowanie, powlekanie galwaniczne, pozłacanie, złocenie, sre
brzenie, obróbka drewna, obróbka metali, obróbka skór, introligator
stwo.

(111) 312608
(220) 2018 04 30
(210) 485497
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VENUS M.
ZYGA SPÓŁKA JAWNA, Marysinek, PL.
(540) PROTECTOR BY‑PASS
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, dodatki do pasz do celów nie
medycznych, pasza, dodatki do pasz dla bydła nie do celów me
dycznych, mieszanki pokarmowe, pasze dla drobiu, pasza dla koni,
mleko dla cieląt: środek żywieniowy dla cieląt składający się z mleka
w proszku i dodatków, pasza dla prosiąt, pasza dla bydła, produkty
rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz nasiona o ile nie są ujęte w innych
klasach, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, artykuły spożywcze dla
zwierząt i ptaków, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, otręby
[pokarm dla zwierząt], mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt do
mowych, ziarno do żywienia zwierząt, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny
dla zwierząt, słoma do żywienia zwierząt, sól dla bydła.
(111) 312609
(220) 2018 03 09
(210) 483280
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) Rap Brakes
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, turkusowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.05, 29.01.12, 24.17.02
(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: dozowniki detergentu w płynie, odkurzacze do odsysania pły
nów, pistolety do maszyn rozpylających sprężone płyny, przyrządy
elektryczne do mieszania płynów, śrubowe zawory wypływowe dla
materiałów płynnych, urządzenia do rozlewania nawozu płynnego,
zawory do regulacji przepływu płynów, sprzęt olejowo smarny, śru
bokręty pneumatyczne, świdry pneumatyczne, transportery pneu
matyczne, urządzenia do obsługi ogumienia, wiertarki pneumatycz
ne, wiertła pneumatyczne, wyciągarki pneumatyczne, wyważarki kół
pojazdów i wałów elementów pojazdów, klucze: udarowe, zapadko
we, zaciskające, maszynowe, nasadkowe. Klucze o napędzie elek
trycznym, urządzenia do naprawy pojazdów: dźwigi do pojazdów
pomocy drogowej, sprężarki, instalacje do automatycznego mycia
pojazdów, kompresory, maszyny do podnoszenia, podnośniki, prąd
nice, rozdzielacze, turbosprężarki, klocki hamulcowe do maszyn,
klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, hamulce do pras, hamulce
tarczowe do maszyn, hamulce do pralek przemysłowych, 12 bębny
hamulcowe, części dla pojazdów służących do poruszania się na lą
dzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe i akcesoria samocho
dowe zawarte w klasie 12, cylindry hamulcowe, cylindry hamulca
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głównego, felgi aluminiowe, hamulce kół, hamulce tarczowe, hamul
ce kierunkowe, klocki hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów lą
dowych, rowerów, samochodów, hamulce do statków powietrznych,
hydrauliczne hamulce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców,
silniki do pojazdów wycieraczki do szyb pojazdów, instalacje elek
tryczne zapobiegające kradzieży i włamaniom do pojazdów, wózki
narzędziowe, wirniki hamulca., 35 organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych zwłaszcza związane z tematyką motory
zacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie do
kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów
samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednic
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów, usługi ad
ministrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa
warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi
analizy i doradztwa związane z ekonomiką przedsiębiorstwa, usłu
gi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, usługi
doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych
programów do elektronicznego przetwarzania danych i numerów
artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych,
usługi doradztwa ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarcze
go, usługi w zakresie eksportu i importu towarów z branży moto
ryzacyjnej, usługi marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania,
reklamy i promocji sprzedaży części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla osób trze
cich odnośnie kupna i sprzedaży samochodów, części samochodów
i akcesoriów samochodowych, usługi reklamy, usługi promocji sprze
daży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej i usługi
handlu detalicznego i hurtowego towarów z branży samochodowej,
usługi handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału teleza
kupów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części
samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu deta
licznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu do nowych
i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów sa
mochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone
przez Internet w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów,
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi han
dlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodo
wych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego
w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczo
ne przez Internet w odniesieniu do samochodów, części samocho
dowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkow
nikom oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia
użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie zestawiania różnych
typów: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samo
chodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(111) 312610
(220) 2018 03 09
(210) 483321
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) RAP LIGHTING
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.04.05,
26.04.18
(510), (511) 9 awaryjne światła ostrzegawcze, awaryjne światła
ostrzegawcze do pojazdów, błyskowe światła bezpieczeństwa, bły
skowe żarówki, czujniki światła, drogowe światła sygnalizacyjne,
elektryczne ściemniacze światła, mierniki natężenia światła, modu
latory światła, ostrzegawcze światła drogowe, ściemniacze światła,
światła błyskowe, światła do ciemni, światła neonowe, światła ob
rotowe, światła ostrzegawcze, światła sygnalizujące niebezpieczeń
stwo na wodzie, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyj
nych, włączniki światła, wzmacniacze światła resztkowego, lampy
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błyskowe, neonowe, 11 abażury do źródeł światła, elektrolumine
scencyjne źródła światła, elektryczne światła nocne, elektryczne
żarówki fluorescencyjne, lampy do kierunkowskazów, reflektory
i światła do samochodów, miniaturowe żarówki oświetleniowe, roz
praszacz światła, rzutniki światła laserowego, rzutniki światła, samo
świecące źródła światła, światła do dekoracji świątecznych, światła
do lamp wyładowczych, światła do pojazdów, światła do przyczep
podłodziowych, światła do przyczep, światła do samochodów,
światła do tablic rejestracyjnych, światła drogowe, światła kontro
lne, światła nawigacyjne do samolotów, światła rowerowe, światła
wabiące ryby, urządzenia oświetleniowe, instalacje oświetleniowe,
urządzenia chłodzące i wentylacyjne do pojazdów, źródła światła
o pełnym spektrum światła, żaluzje do regulacji światła, żarówki do
desek rozdzielczych, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
żarówki do lamp wyładowczych, żarówki do latarek, żarówki do
przyrządów optycznych, żarówki do reflektorów przednich, żarówki
halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki kierunkowskazów,
żarówki lamp tylnych, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetle
niowe LED, 12 części do pojazdów służących do poruszania się na
lądzie, powietrzu, wodzie, w tym części samochodowe i akcesoria
samochodowe, cylindry hamulcowe, cylindry hamulca głównego,
felgi aluminiowe, hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce kie
runkowe, klocki hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów lądo
wych, rowerów, samochodów, hamulce do statków powietrznych,
hydrauliczne hamulce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców,
silniki do pojazdów lądowych, wycieraczki do szyb pojazdów, urzą
dzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, wózki
narzędziowe, wirniki hamulca, 35 organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych zwłaszcza związane z tematyką motory
zacyjną, pośrednictwo w umowach dla osób trzecich odnośnie do
kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów
samochodowych we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednic
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów, usługi ad
ministrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa
warsztatowego w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, usługi
analizy i doradztwa związane z ekonomiką przedsiębiorstwa, usłu
gi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, usłu
gi doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych
programów do elektronicznego przetwarzania danych i numerów
artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych,
usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie eksportu i im
portu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi marketingowe
dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy i promocji sprzedaży
części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi po
średnictwa w umowach dla osób trzecich odnośnie kupna i sprze
daży samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodo
wych, usługi reklamy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich
towarów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego
i hurtowego towarów z branży samochodowej, usługi handlu deta
licznego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesie
niu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych
i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakre
sie handlu wysyłkowego w odniesieniu do nowych i używanych: sa
mochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych,
usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet
w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samo
chodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicz
nego/hurtowego w odniesieniu do nowych i używanych: samocho
dów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi
handlu detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu
do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodo
wych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez In
ternet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i ak
cesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom oglądu
i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi katalogowania w celu ułatwienia użytkowni
kom nabycia tych towarów w zakresie zestawiania różnych typów:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodo
wych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(732) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM
GOSTOMIANUM, Sandomierz, PL.
(540) Collegium Gostomianum
(540)

(111) 312611
(151) 2018 08 31

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.21, 27.07.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(220) 2018 03 28
(441) 2018 05 28

(210) 484166
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Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 07.01.03, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 działalność i usługi edukacyjne.
(111) 312612
(220) 2018 03 28
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 28
(732) I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COLLEGIUM
GOSTOMIANUM, Sandomierz, PL.
(540) Collegium Gostomianum
(540)

(210) 484169

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, zielony, czerwony
(531) 07.01.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 działalność i usługi edukacyjne.
(111) 312613
(220) 2016 07 12
(210) 459052
(151) 2018 07 12
(441) 2016 09 26
(732) Conifer Ventures Limited, Londyn, GB.
(540) PRINCI
(510), (511) 29 jajka, mleko i produkty mleczne, produkty sero
warskie, mleko sojowe (substytut mleka), pasty do smarowania na
bazie mięsa, pasty do smarowania na bazie drobiu, pasty do smaro
wania na bazie owoców, pasty do smarowania na bazie orzechów,
pasty mleczne do smarowania, gotowe posiłki składające się głów
nie z soi, owoców, tofu i/lub produktów serowarskich, zupy, jogur
ty, napoje na bazie jogurtu, bita śmietana, nasiona przetworzone,
orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy prażone,
przekąski na bazie orzechów, 30 kawa, napoje na bazie kawy, na
poje kawowe z mlekiem, herbata, napoje na bazie herbaty, napary,
inne niż do celów leczniczych, kakao, napoje na bazie kakao, napoje
kakaowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, cukier, ryż, zboża,
mąka, chleb, placki, quiche, kanapki, ciastka i nielecznicze wyroby
cukiernicze, lody spożywcze, lody, miód, melasa, sól, musztarda,
ocet, sosy, sosy sałatkowe, przyprawy, ciasta, gotowe posiłki na
bazie makaronu, gotowe posiłki na bazie ryżu, gotowe posiłki na
bazie ziaren, makarony, pizza, 43 usługi restauracyjne, restauracje
samoobsługowe, stołówki, kafeterie, bufety, bary szybkiej obsługi
(snack‑bary), bary kawowe, bary herbaciane, herbaciarnie, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, kontrakto
we usługi w zakresie napojów.
(111) 312614
(220) 2017 03 28
(210) 469616
(151) 2018 08 09
(441) 2017 05 08
(732) 4M Industrial Development Limited, Hongkong, CN.
(540) 4M
(540)
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do
gier komputerowych, programy komputerowe do pobrania, aplika
cje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów przenośnych i cy
frowych urządzeń elektronicznych, aplikacje mobilne, aparatura do
przetwarzania danych, publikacje elektroniczne do pobrania, pliki
audio do pobrania, pliki wizualne do pobrania, futerały ochronne
przystosowane do telefonów komórkowych i komputerów przeno
śnych, słuchawki i mikrofony oraz części i akcesoria do nich, żaden
z towarów wyżej wymienionych nie odnosi się do sportów lekkoatle
tycznych lub mody i odzieży.

(111) 312615
(220) 2017 05 10
(210) 471476
(151) 2018 08 01
(441) 2018 02 19
(732) KOWAL PAWEŁ, KOWAL KAROL, KOWAL JÓZEF SORAY
SPÓŁKA CYWILNA, Wieliczka, PL.
(540) SORAY PARK
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów z branży spożywczj, odzie
żowej i obuwniczej, sprzętu AGD, branży kosmetycznej i produktów
chemii gospodarczej w sklepach branżowych i wielobranżowych,
organizacja wystaw w celach handlowych, pośrednictwo handlowe,
36 wynajem powierzchni biurowych, handlowych i usługowych,
prowadzenie agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
administrowanie majątkiem nieruchomym, wycena nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo obiektów
przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, 41 organizowanie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie przyjęć, 43 wyna
jem powierzchni na posiedzenia, rezerwacje noclegów, rezerwacje
kwater, usługi barowe, kafeterie, kawiarnie, restauracje, snack‑bary,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 312616
(220) 2017 05 12
(210) 471615
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Instytut Innowacyjności
(540)

(531) 01.17.11, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.15
(510), (511) 9 zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty
cd i dvd, dyski optyczne przeznaczone do odtwarzania w urządze
niach multimedialnych, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane
w formacie MP3, nośniki dźwięku, tekstu i obrazu zapisane w formacie
przystosowanym do odtwarzania przez komputery i telefony komór
kowe, audiobooki, e‑booki, publikacje elektroniczne, e‑prasa, progra
my komputerowe, programy multimedialne, pobieralne oprogramo
wanie komputerowe do zarządzania informacjami, pobieralne
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami,
16 publikacje drukowane, książki, w tym podręczniki i poradniki, druki,
czasopisma, gazety, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne,
artykuły biurowe, teczki [artykuły papiernicze], broszury, prospekty,
katalogi, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, broszury, bro
szury drukowane, drukowane arkusze informacyjne, drukowane folde
ry informacyjne, drukowane karty informacyjne, drukowane ulotki in
formacyjne, karty informacyjne, książki informacyjne, drukowane
kartonowe tablice reklamowe, drukowane papierowe tablice reklamo
we, plakaty reklamowe, publikacje promocyjne, publikacje reklamo
we, reklamowe szyldy papierowe, reklamowe znaki papierowe, rekla
mowe znaki z tektury, reklamy drukowane, szyldy reklamowe z papieru
lub z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektu
ry, ulotki reklamowe, materiały drukowane, kalendarze, notatniki, pod
kładki do pisania z klipsem, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, cho
rągiewki papierowe, dekoracje z papieru [flagi], plakaty z papieru,
proporczyki z papieru, transparenty z papieru, 35 usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi konsultingowe związane z zarządza
niem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działal
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji działalności
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gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go
spodarczej, doradztwo strategiczne na rzecz podmiotów gospodar
czych, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi w zakresie
optymalizacji procesów prowadzenia działalności gospodarczej, po
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han
dlowymi, pomoc przy zarządzaniu, w tym zarządzanie zmianą w orga
nizacji, pomoc w prowadzeniu i organizowaniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar
czą, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsię
biorstw, administrowanie dotyczące planowania działalności gospo
darczej, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku firmy, opracowywanie i wdrażanie programów motywacyj
nych do biznesowego zarządzania zespołami i personelem, wsparcie
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, planowa
nie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie
działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla działalności
gospodarczej, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi w za
kresie strategii biznesowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, informacja w sprawach dzia
łalności gospodarczych, usługi informacji o działalności gospodarczej,
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi infor
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on‑line za pośred
nictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udzielanie infor
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, usługi infor
macyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie
biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji na
temat reklamy, informacja o działalności gospodarczej i informacja
handlowa, informacja handlowa, informacja o działalności gospodar
czej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, doradztwo
i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, informacja lub badania w zakresie dzia
łalności gospodarczej i marketingu, usługi informacyjne dotyczące re
klamy, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie, udostępnianie i udzielanie informacji gospodarczych,
biznesowych, handlowych i marketingowych online, dostarczanie
skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, udostępnianie informacji na temat działalności gospo
darczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, udostępnianie skomputeryzowanych danych zwią
zanych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie i kompilacja
raportów i informacji biznesowych i handlowych, analizy i badania do
tyczące działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badanie działalności gospodarczej i rynku, badania dla
celów działalności gospodarczej, badania biznesowe, strategiczna
analiza biznesowa, badanie rynku i opinii publicznej, badania rynko
we, sondaże, audyt, audyt działalności gospodarczej, reklama i marke
ting, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, w Internecie dla
osób trzecich, w prasie popularnej i profesjonalnej, za pomocą marke
tingu bezpośredniego, za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
telefonu, za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno
ści Internetu, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, przygotowa
nie, produkcja, dystrybucja, publikacja materiałów reklamowych, mar
ketingowych, promocyjnych i tekstów reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie rekla
my, marketingu i promocji, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa
mości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi w zakresie tworzenia
marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie oce
ny marki, usługi w zakresie pozycjonowania marki, 41 przygotowanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, seminariów,
warsztatów i kongresów, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu
i przemysłu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia w za
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkolenia dla per
sonelu, prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowni
ków w formie gier rozwojowych, szkolenia indywidualne i grupowe do
biznesowego zarządzania zespołami i personelem, usługi rozwojowe
dla kadr zarządzających i personelu, usługi opracowywania i wdraża
nia programów rozwojowych dla kadr zarządzających przedsiębiorstw
i personelu, szkolenia i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarzą
dzania, usługi interaktywnych warsztatów z zakresu organizacji pracy

4420

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i zarządzania, doradztwo zawodowe, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne, dostarczanie usług
edukacyjnych, szkoleniowych oraz usług coachingu za pośrednic
twem Internetu, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodo
wymi, edukacja zawodowa, edukacja on‑line z komputerowej bazy
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro
wadzeniem warsztatów [szkolenia], nauczanie, kształcenie praktycz
ne, usługi coachingu na rzecz osób prywatnych, w tym usługi coachin
gu związanego z życiem osobistym i relacjami międzyludzkimi oraz
usługi coachingu grupowego, informacja o edukacji, publikacja elek
troniczna on‑line książek, periodyków, czasopism i książek, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów dru
kowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publi
kacja broszur, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, publikacja tekstów w postaci nośników elek
tronicznych, usługi wydawnicze, wydawanie biuletynów, katalogów,
gazet, czasopism i książek w postaci elektronicznej, audiobooków,
prospektów, materiałów szkoleniowych, elektroniczna publikacja tek
stów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, udostępnianie
utworów tekstowych, wizualnych, audio‑wizualnych oraz plików i pro
gramów multimedialnych na portalach i stronach internetowych, mia
nowicie udostępnianie publikacji on‑line, mikro‑wydawnictwa, produ
kowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas
szkoleń, warsztatów, seminariów z zakresu zarządzania, badania edu
kacyjne, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informa
cji dotyczących edukacji.

(111) 312617
(220) 2017 05 29
(210) 472235
(151) 2018 08 03
(441) 2017 12 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe
i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owo
cowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, konfitury, galaretki,
nadzienia cukiernicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane,
kompoty, owoce pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne,
marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne,
warzywa mrożone, konserwy warzywno‑mięsne, 30 sosy, w tym do
sałatek, majonez, musztarda, 32 soki i napoje owocowe, soki i napoje
warzywne, soki owocowe słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy,
preparaty do przygotowywania napojów, moszcze owocowe i wa
rzywne.
(111) 312618
(220) 2017 06 19
(151) 2018 07 11
(441) 2017 08 28
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SÎRBA PASTORAL
(540)

(210) 473084

Kolor znaku: niebieski, zielony, czerwony, złoty, czarny, biały,
beżowy, błękitny
(531) 07.01.01, 25.01.05, 25.03.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 312619
(220) 2017 06 21
(151) 2018 07 09
(441) 2017 08 16
(732) KOI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TARAPATY

(210) 473192
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(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, na
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapi
sywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, programy
komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do po
brania, kalkulatory, magnesy dekoracyjne, 35 usługi w zakresie re
klamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu,
Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzeda
ży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biuro
wych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów,
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmety
ków, chemii gospodarczej, sprzętów gospodarstwa domowego,
mebli, wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu
(sklep internetowy), plecaków, toreb, walizek, toreb podróżnych,
portfeli oraz innych artykułów służących do przenoszenia, wyro
bów skórzanych, galanterii skórzanej, parasoli, parasolek, etui na
klucze, wizytowników, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwy
tów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowy
mi, znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych,
zabawek, w tym: konstrukcji dmuchanych i balonów, baloników,
latawców, banerów, flag, chorągiewek, piłek, trąbek, maskotek,
kart do gier, figurek zabawkowych do kolekcjonowania, samocho
dowych osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych, kalkula
torów, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu,
odtwarzaczy płyt kompaktowych i kaset, głośników, słuchawek,
ładowarek, radioodbiorników, radiów samochodowych, ładowa
rek samochodowych do urządzeń telefonicznych, nawigacyjnych,
akcesoriów do nawigacji samochodowej, akcesoriów do kompu
terów, nośników pamięci, nośników danych, piór świetlnych, urzą
dzeń do pisania po ekranie, podkładek pod mysz, gier kompute
rowych, akcesoriów do telefonów komórkowych, pokrowców na
telefony, aparatów fotograficznych i akcesoriów do aparatów foto
graficznych, elektronicznych urządzeń do tłumaczeń językowych,
elektronicznych urządzeń ze słownikiem, przyborów oraz pojem
ników kuchennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej,
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów
dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych,
napojów bezalkoholowych, soków, wody mineralnej, żywności,
w tym słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienio
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo
‑ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozryw
kowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie
on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informa
cji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video, dźwię
ku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sporto
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazy
nów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich
w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów.
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(111) 312620
(220) 2017 06 22
(210) 473263
(151) 2018 06 26
(441) 2017 08 16
(732) KRĘGLEWSKA‑PARAB KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) bombaj masala
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 28.01.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans
portem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołów
ki, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania.
(111) 312621
(220) 2017 07 06
(210) 473777
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) KRUSZWICA Maestra
(540)

(531) 05.03.11, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 312622
(220) 2017 08 24
(210) 475724
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) MARCZAK KAROL, BOROWIAK MACIEJ BREWA SPÓŁKA
CYWILNA, Kalisz, PL.
(540) Brewa Efektywna Energia
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, niebieski, czerwony,
jasnoróżowy, fioletowy
(531) 24.15.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych: instalowa
nie urządzeń elektrycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych
zasilanych energią słoneczną, instalowanie baterii słonecznych
‑fotowoltaika, instalowanie elektrycznych urządzeń pomiarowych,
instalowanie kolektorów elektrycznych, instalowanie akumulatorów
elektrycznych, amperomierzy, baterii elektrycznych, baterii elek
trycznych do pojazdów, baterii wysokonapięciowych, instalowanie
elektrycznych urządzeń kontrolno‑sterujących, złączników elek
trycznych, przemienników, inwerterów, przekaźników elektrycznych,
przełączników elektrycznych, przetwornic elektrycznych, przewo
dów elektrycznych, przyrządów pomiarowych, instalowanie urzą
dzeń do ładowania akumulatorów elektrycznych, wskaźników strat
elektrycznych, złączy do przewodów elektrycznych, złączy, montaż
i naprawa instalacji grzewczych‑pompy ciepła, maty grzewcze, na
prawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej‑fotowoltaika,
falowniki, akumulatory elektryczne, usługi budowlane: budowa sta
cji ładowania samochodów elektrycznych, wiat, wiat z wykorzysta
niem paneli fotowoltaicznych zasilanych energią słoneczną, budowa
instalacji fotowoltaicznych.
(111) 312623
(220) 2017 08 24
(210) 475712
(151) 2018 07 17
(441) 2017 12 04
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Gripex HOT ZATOKI
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.20, 26.11.01, 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, 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) 312624
(220) 2017 09 08
(151) 2018 07 18
(441) 2018 02 12
(732) Grünewald GmbH, Hamm, DE.
(540) SVM‑Ex
(510), (511) 9 przepływomierze.

(210) 476301

(111) 312625
(220) 2017 09 10
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Cyclo5Max
(540)

(210) 476319

Kolor znaku: fioletowy, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające dietę nie
do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy,
środki zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów leczni
czych na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, 30 produkty
uzupełniające dietę nie do celów leczniczych na bazie węglowoda
nów, środki zawierające witaminy i ekstrakty roślinne nie do celów
leczniczych na bazie węglowodanów.
(111) 312626
(220) 2017 09 10
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 26
(732) MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Hydroslimin
(540)

(531) 27.05.01

(210) 476320
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(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające dietę nie
do celów leczniczych na bazie składników peptydowych lub tłusz
czy, środki zawierające ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych
na bazie składników peptydowych lub tłuszczy, środki specjalnego
przeznaczenia żywieniowego nie do celów leczniczych na bazie
składników peptydowych lub tłuszczy, 30 produkty uzupełniające
dietę nie do celów leczniczych na bazie węglowodanów, środki za
wierające ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych na bazie wę
glowodanów, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie
do celów leczniczych na bazie węglowodanów.

(111) 312627
(220) 2017 10 03
(210) 477260
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) KNOWLEDGE PASSION BOND
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, aparatu
ra naukowo‑badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputero
we, 16 publikacje naukowo‑dydaktyczne, książki, skrypty dla studen
tów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo‑techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalenda
rze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pió
ra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki,
wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szkla
ne, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo
‑technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowa
nia i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysokowykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inży
nierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geo
dezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, cerami
ki, odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw
i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowa
dzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie
z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, publikacja
elektroniczna on‑line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publi
kowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.
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(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, re
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czaso
pismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewi
zyjne, 41 usługi hazardowe on‑line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 312630
(220) 2017 10 20
(210) 478027
(151) 2018 08 06
(441) 2017 12 27
(732) MALEC KAZIMIERZ VAG‑EXPERT SERWIS SAMOCHODÓW VW
AUDI SEAT SKODA, Skoczów, PL.
(540) VAG‑EXPERT
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 18.01.23, 18.03.23, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 regeneracja silników samochodowych, obsługa i na
prawa samochodów, obróbka i naprawa elementów silników spali
nowych.
(111) 312631
(220) 2012 06 01
(210) 401161
(151) 2018 07 19
(441) 2012 09 10
(732) REGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) FIT DRINK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 produkty mączne i zbożowe, makarony, pizza, can
noli, arancini, cartocciate, produkty piekarnicze, pieczywo, kanapki,
przekąski z ciasta, ciasta na wypieki, ciasta, ciastka, słodycze, dese
ry, lody, sorbety, ciepłe lody, kawa, herbata, kakao, napoje na bazie
kawy, herbaty i kakao, przyprawy, sosy, ryż, miód, 43 usługi gastro
nomiczne, usługi restauracji, barów, jadłodajni, kawiarni, lodziarni,
punktów z przekąskami i napojami, usługi cateringu, usługi przygo
towywania żywności i napojów na zamówienie.

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycz
nych, suplementy diety, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki
wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
odżywki do celów leczniczych przeznaczone dla osób uprawiających
sport, 29 zupy, zupy jarzynowe, koncentraty do przygotowania zup,
bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty na bulion, rosół,
koncentraty na rosół, przetwory jarzynowe, mięso, ekstrakty mięsne,
potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, preparaty wysokobiał
kowe, w tym koncentraty i odżywki na bazie białka, wzbogacone wi
taminami, solami mineralnymi i aminokwasami, proteiny spożywcze,
warzywa gotowane, konserwowane, suszone, napoje z mlekiem i na
bazie mleka, 30 ciastka, herbatniki, pieczywo ryżowe, ciastka ryżo
we, batony w tym batony zbożowe, herbata, kasza i produkty z kaszy,
napoje na bazie kawy, herbaty, czekolady, kakao, przekąski ryżowe
i zbożowe, puddingi, substytuty kawy, żywność na bazie mąki, nie
zawierające glutenu i niskobiałkowe wyroby cukiernicze, piekarni
cze, kanapki, ciastka, potrawy na bazie mąki, słodycze, lody, maka
rony, odżywki na bazie węglowodanów, 32 napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi, aminokwasami, na
poje proteinowe, węglowodanowe, energetyczne, izotoniczne.

(111) 312629
(151) 2018 08 02

(111) 312632
(151) 2018 02 01

(111) 312628
(220) 2017 10 17
(151) 2018 07 11
(441) 2018 01 22
(732) STRANO ANTONINO, Kraków, PL.
(540) coca
(540)

(220) 2017 10 19
(441) 2018 03 19

(210) 477791

(210) 477931

(220) 2014 12 31
(441) 2015 04 13

(210) 437346
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(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) Sonel
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy pomiarowe.
(111) 312633
(220) 2015 04 16
(210) 441467
(151) 2017 10 18
(441) 2015 08 03
(732) JARTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Diagnostic‑Glob
(540)

(531) 10.03.10, 24.13.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 rękawiczki ochronne do zastosowania w przemyśle, rę
kawiczki, rękawiczki do badań, rękawiczki gumowe, lateksowe, kau
czukowe, winylowe, polietylenowe, kopolimerowe i sterylne, palec
gumowy (ochrona gumowa na palec), 10 rękawice do celów medycz
nych, chirurgicznych i dentystycznych oraz do pielęgnacji zdrowia,
rękawiczki chirurgiczne, 21 rękawiczki plastikowe i lateksowe do
użytku w gospodarstwie domowym.
(111) 312634
(220) 2015 11 10
(210) 449040
(151) 2016 12 01
(441) 2016 02 15
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) base one
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty (żele UV i hybrydowe, cleanery,
primery itp.) do stylizacji paznokci.
(111) 312635
(220) 2015 12 09
(151) 2018 07 20
(441) 2016 03 14
(732) NXT NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ECCONO
(540)

(210) 450207

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe potrawy na bazie głównie mięsa, zupy,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi.
(111) 312636
(220) 2016 03 10
(210) 453377
(151) 2018 07 27
(441) 2016 06 20
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) REISHI KREM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 25.01.09, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy kosmetyczne, nielecznicze
pasty do zębów, dezodoranty, antyperspiranty, preparaty do kąpieli,
preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki
do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony,
preparaty do opalania, preparaty kosmetyczne do odchudzania, ma
seczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
chusteczki nawilżane do użytku sanitarnego lub kosmetycznego,
środki depilujące, preparaty do depilacji, środki sanitarne kosme
tyczne, środki czyszczące, odżywki do celów kosmetycznych, środki
do pielęgnacji włosów, emulsje, preparaty do demakijażu, maści do
celów kosmetycznych, preparaty do wybielania skóry, toniki kosme
tyczne, pomady do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
olejki do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do
odchudzania kosmetyczne, preparaty do kąpieli, mydła w płynie, pa
sty i płyny do zębów.

(111) 312637
(220) 2015 05 07
(210) 442224
(151) 2018 08 09
(441) 2015 08 17
(732) WÓJCIK DARIUSZ ART‑DESIGN AGENCJA REKLAMOWA,
Zielona Góra, PL.
(540) SURVIVAL KETTLE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 11 kuchenki, kuchenki przenośne, kuchenki zawierające
rożna, kuchenki olejowe do użytku domowego, kuchenki połączo
ne z pojemnikami na gaz, japońskie kuchenki na węgiel drzewny do
użytku domowego [shichirin], paleniska, 21 akcesoria do czajników
i kuchenek, czajniki nieelektryczne, czajniki z gwizdkiem, czajniki do
herbaty nieelektryczne, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz
osób trzecich następujących towarów: kuchenki, kuchenki prze
nośne, kuchenki zawierające rożna, kuchenki olejowe do użytku
domowego, kuchenki połączone z pojemnikami na gaz, japońskie
kuchenki na węgiel drzewny do użytku domowego [shichirin], pa
leniska, akcesoria do czajników i kuchenek, czajniki nieelektryczne,
czajniki z gwizdkiem, czajniki do herbaty [nieelektryczne], w tym za
pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line), sprzedaż wysyłkowa
powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja oferty
handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wy
stawach i pokazach, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej.
(111) 312638
(220) 2016 07 26
(210) 459600
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) JONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecinek, PL.
(540) JONEX
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 elektryczne gniazda wtyczkowe, elektryczne gniazdka
i kontakty, elektryczne listwy zaciskowe, elektryczne wtyczki połą
czeniowe, gniazda przekaźnikowe, gniazda przełączające [elektrycz
ne], gniazda telefoniczne, gniazda wtykowe do przedłużaczy tele
fonicznych, gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty
[złącza elektryczne], kable do komputerów, kable elektroniczne, ka
ble elektryczne, kable elektryczne pośrednie, kable pomiarowe, ka
ble rozruchowe, kable telefoniczne, kable telekomunikacyjne, kable
zapłonowe, osłony do gniazdek elektrycznych, przedłużacze, prze
dłużacze do kabli elektrycznych, przedłużacze elektryczne, przeno
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śne gniazda wtykowe, przewody przyłączeniowe, puszki do połączeń
elektrycznych, puszki elektroinstalacyjne, puszki łączeniowe, puszki
odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność],
puszki wypustowe energii elektrycznej, rozgałęźniki, skrzynki bez
piecznikowe, skrzynki pojemnościowe, skrzynki zasilające, wiązki ka
blowe, wtyczki, wtyczki zalewane na przewodach, wtyczki elektrycz
ne, wtyczki prądowe, wtyczki telefoniczne, wtyczki zabezpieczające,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów:
elektryczne gniazda wtyczkowe, elektryczne gniazdka i kontakty,
elektryczne listwy zaciskowe, elektryczne wtyczki połączeniowe,
gniazda przekaźnikowe, gniazda przełączające [elektryczne], gniaz
da telefoniczne, gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych,
gniazdka elektryczne, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elek
tryczne], kable do komputerów, kable elektroniczne, kable elektrycz
ne, kable elektryczne pośrednie, kable pomiarowe, kable rozrucho
we, kable telefoniczne, kable telekomunikacyjne, kable zapłonowe,
osłony do gniazdek elektrycznych, przedłużacze, przedłużacze do
kabli elektrycznych, przedłużacze elektryczne, przenośne gniazda
wtykowe, przewody przyłączeniowe, puszki do połączeń elektrycz
nych, puszki elektroinstalacyjne, puszki łączeniowe, puszki odgałęź
ne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], puszki
wypustowe energii elektrycznej, rozgałęźniki, skrzynki bezpieczni
kowe, skrzynki pojemnościowe, skrzynki zasilające, wiązki kablowe,
wtyczki, wtyczki zalewane na przewodach, wtyczki elektryczne,
wtyczki prądowe, wtyczki telefoniczne, wtyczki zabezpieczające.

(111) 312639
(220) 2016 08 26
(210) 460789
(151) 2018 07 12
(441) 2017 01 02
(732) GRUPA EPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 03 Business Campus
(540)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, bloczki do
pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, fla
mastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych
i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania,
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów pro
mocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe w tym: badania marketingowe, badania
rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, syste
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów reklam, bro
szur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalno
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowalnych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
handlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama bil
lboardowa, usługi sekretarskie, organizacja wystaw w celach han
dlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi związane z nie
ruchomościami, sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nierucho
mościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ściąganie
czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc par
kingowych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działal
ności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biuro
wych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
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restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal na
posiedzenia [mityngi, narady], 45 usługi prawne, badania prawne,
dozór nocny.

(111) 312640
(220) 2016 09 01
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) YOLO
(540)

(210) 461011

Kolor znaku: szary, beżowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki‑usługi finansowe, doradztwo finansowe,
operacje finansowe.
(111) 312641
(220) 2016 11 16
(151) 2018 07 30
(441) 2017 01 23
(732) DUDA RAFAŁ, Gdańsk, PL.
(540) CP PRO
(540)

(210) 463976

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjąt
kiem stosowanych w pojazdach lądowych): mechaniczne narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory do jaj, 9 urządzenia
i przyrządy: pomiarowe, kontrole i sygnalizacyjne z ograniczeniem
do przemysłu motoryzacyjnego, 12 pojazdy, urządzenia służące do
poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 37 usługi budow
lane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 312642
(220) 2017 01 13
(210) 466221
(151) 2018 07 17
(441) 2017 05 22
(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) Jagger’s GREATEST
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, prepara
ty zapobiegające powstawaniu plam, środki do usuwania kamienia,
3 środki do czyszczenia, środki do mycia, środki do wybielania, środki
do prania, preparaty do usuwania plam, preparaty do odtłuszczania,
środki do pielęgnacji powierzchni poprzez jej mycie i czyszczenie,
środki i preparaty do dezynfekcji, dezodoranty pomieszczeń i pojaz
dów, środki do odświeżania powietrza, ściereczki, żele, płyny i prosz
ki do czyszczenia, toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samocho
dowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci
Internet środków do czyszczenia, środków do mycia, środków do de
zynfekcji, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci
Internet kosmetyków samochodowych.
(111) 312643
(220) 2017 01 12
(210) 466776
(151) 2018 07 24
(441) 2017 08 07
(732) STOWARZYSZENIE KIBICÓW ŁÓDZKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO, Łódź, PL.
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(540) ŁKS
(540)

do ćwiczeń, obciążniki nóg do użytku sportowego, obręcze gimna
styczne, obręcze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego,
odskocznie do gimnastyki, piłki do ćwiczeń, piłki futbolowe, płotki [do
bieżni], płetwy surfingowe, płetwy do nurkowania, pompki do piłek,
pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, przy
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kul
turystyce, przyrządy gimnastyczne, rękawice do gier, rakiety tenisowe,
rakiety śnieżne, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas
uprawiania sportu, ringi bokserskie.

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 emblematy wyszy
wane, nie z metali szlachetnych, 28 siatki do uprawiania sportów, pił
ki, sprzęt sportowy, pokrowce na sprzęt sportowy, worki treningowe,
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], ochraniacze na
ramiona [artykuły sportowe], obciążniki na nogi [artykuły sportowe],
wyrzutnie do rzutków [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [ar
tykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], trampoliny [artyku
ły sportowe], kije [artykuły sportowe], oszczepy [artykuły sportowe],
piaskownice [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe],
proce [artykuły sportowe], sanki [artykuły sportowe], sanki bobslejo
we [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], bloki
startowe [artykuły sportowe], ekrany maskujące [artykuły sportowe],
broń harpunowa [artykuły sportowe], proce jako artykuły sportowe,
flagi golfowe [artykuły sportowe], zasadzki myśliwskie [artykuły spor
towe], ambony myśliwskie [artykuły sportowe], artykuły gimnastycz
ne i sportowe, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochrona na
pięści [artykuły sportowe], harpuny do broni harpunowej [artykuły
sportowe], amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe],
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe],
ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], zamaskowane
kryjówki dla polujących na kaczki [artykuły sportowe], ochraniacze
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe],
ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły
sportowe], ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na desko
rolce [artykuły sportowe], akcesoria do pływania, amunicja do pistole
tów do paintballa, antenki do siatek do gry w siatkówkę, aparatura do
łucznictwa, artykuły gimnastyczne, artykuły myśliwskie i wędkarskie,
bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], bandy do stołów bilar
dowych, bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, bandy
na stoły będące częściami stołów bilardowych, bandy na stoły bilardo
we, bandy stołów bilardowych, bazy baseballowe, bazy do softballu,
bazy domowe do gry w softball, bazy miotaczy [baseball], beczki do
rzutek, bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych, bilar
dowe (kije-), bilardowe (końcówki do kijów-), bile ponumerowane do
gry w bilard, bloczki do jogi, deski surfingowe, deski do wakeboardin
gu, deski surfingowe z żaglem, deski do uprawiania sportów wodnych,
deski do sportu wodnego skimboard, deski do pływania z latawcem
[kiteboard], deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], de
ski do paddleboardingu, deski do bodysurfingu, dart, ciężarki na nad
garstki i kostki do ćwiczeń, cięciwy łuków, cięciwy do łuków, celowniki
do łuku, inne niż teleskopowe, buty łyżwiarskie z przymocowanymi
łyżwami, broń do szermierki, bramki hokejowe, bramki do piłki nożnej,
bokserskie worki treningowe, bodyboard, bobsleje, błoto do wcierania
w piłki do gry w baseball i softball, bloki startowe na zawody sporto
we, bloki startowe [do sportów na bieżni], deski typu bodyboard, de
ski windsurfingowe, deski z kołami z oponami do mountainboardingu,
deskorolki [sprzęt rekreacyjny], deskorolki, dętki do piłek do gry, dmu
chane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, dołki do puttowania
[golf], drążki do ćwiczeń, dyski sportowe, drewniane miecze do kendo,
drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe [dla spor
tów odbywających się na wolnym powietrzu], ekspandery [ćwiczenia],
ekspandery do klatki piersiowej, futerały na narty, futerały przystoso
wane do noszenia artykułów sportowych, gry sportowe, hantle, kije
do gier, koła sportowe, klatki do mieszanych sztuk walki, kompletne
łyżwy, końcówki do rzutek, konie gimnastyczne, kosze do koszykówki,
kosze do łapania piłek, krawędzie nart, kręgle, kule bilardowe, krąż
ki hokejowe, łyżwy, lotki [gry], lotnie, kule do gry w kręgle, kule do
pchnięcia kulą, łopatki pływackie, maski do baseballa, maski dla łapa
czy, maski do kendo, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
maty do strzałek, maty golfowe, metalowe kije golfowe, naciągi do ra
kiet, narty, nartorolki, napinacze łuków, naparstniki łucznicze, nadmu
chiwane akcesoria unoszące się na wodzie, obciążniki na nadgarstki,

(111) 312644
(220) 2017 01 30
(210) 466835
(151) 2018 07 27
(441) 2017 08 07
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OPINIE.PL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, do
radztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością go
spodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i so
cjologicznych oraz doradztwo handlowe, badania opinii publicznej.
(111) 312645
(220) 2017 05 10
(210) 471463
(151) 2018 04 05
(441) 2017 12 11
(732) GAŁOSZ ADRIAN BESKID DIVERS, Bielsko-Biała, PL.
(540) BeskidDivers
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski
(531) 02.01.14, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w hurtowniach, punktach wyspecja
lizowanych oraz za pośrednictwem internetu: sprzętu i akcesoriów
do nurkowania, odzieży i obuwia dla nurków, rejestratorów dźwię
ku i obrazu, urządzeń do przetwarzania i transmisji danych, dźwięku
i obrazu, sprzętu elektronicznego i pomiarowego do użycia podczas
nurkowania, latarek i reflektorów do użycia podczas nurkowania,
noży i toreb dla nurków, balastów, materiałów edukacyjnych druko
wanych i w formie elektronicznej dla nurków, skuterów i aparatów
oddechowych do nurkowania o obiegu zamkniętym (rebreather),
41 nauka nurkowania, usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania,
organizowanie pokazów nurkowania, wynajem sprzętu sportowego
i sprzętu do nurkowania, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakre
su udzielania pierwszej pomocy, usługi trenerskie, organizowanie
imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
i obsługa imprez okolicznościowych, organizowanie obozów sporto
wych, organizowanie wyjazdów nurkowych.
(111) 312646
(220) 2017 05 29
(210) 472273
(151) 2018 07 30
(441) 2017 12 27
(732) SUMOROWSKI PAWEŁ E4C, Wysoka Lelowska, PL.
(540) EKOSUM
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje sanitarne, urządzenia i instala
cje do oczyszczania ścieków, w tym ścieków przemysłowych, szam
ba, zbiorniki na wodę, zbiorniki WC, 19 zbiorniki na wodę deszczową
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niemetalowe, w tym z tworzyw sztucznych, zbiorniki ściekowe nie
metalowe, w tym z tworzyw sztucznych, 20 beczki na wodę deszczo
wą z tworzyw sztucznych.

(111) 312647
(220) 2017 06 12
(151) 2017 11 02
(441) 2017 07 17
(732) IMPERIAL CINEPIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sleepy Paws by Pet Station
(540)

(210) 472841

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.06.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwie
rząt domowych, transportery dla zwierząt domowych, koce do spa
nia dla zwierząt domowych.
(111) 312648
(220) 2017 10 24
(210) 478185
(151) 2018 08 06
(441) 2018 01 29
(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) 100 LAT AGH
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, szary
(531) 26.01.04, 26.07.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, aparatu
ra naukowo‑badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputero
we, 16 publikacje naukowo‑dydaktyczne, książki, skrypty dla studen
tów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo‑techniczne,
albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalenda
rze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pió
ra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki,
wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki, 21 puchary szkla
ne, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo
‑technicznych oraz zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowa
nia i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów,
konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii, inży
nierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii
mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geo
dezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, cerami
ki, odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw
i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej,
nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowa
dzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie
z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, publikacja
elektroniczna on‑line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publi
kowanie książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informato
rów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.
(111) 312649
(220) 2017 10 25
(210) 478211
(151) 2018 06 28
(441) 2017 12 27
(732) STOKSON SPÓŁKA JAWNA HENRYK STOKŁOSA I WSPÓLNICY,
Chorzów, PL.
(540) STOKSON
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, mrożone wyroby
cukiernicze i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pącz
ki, donuty, słodycze, desery, mąka, potrawy i gotowe dania na bazie
mąki, w tym mrożone, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków,
ciasta do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa, herbata,
kakao, cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i handlu hurtowego związane z następującymi towara
mi: wyroby cukiernicze i piekarnicze, mrożone wyroby cukiernicze
i piekarnicze, bułki, chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donu
ty, słodycze, desery, mąka, potrawy i gotowe dania na bazie mąki,
w tym mrożone, bazy do ciast, dodatki do ciast i wypieków, ciasta
do samodzielnego wypieku, w tym mrożone, kawa, herbata, kakao,
cukier, czekolada, lody, miód, przyprawy, 43 usługi piekarnicze i cu
kiernicze, usługi cateringu, usługi przygotowywania żywności i dań
na zamówienie.

(111) 312650
(220) 2017 10 26
(210) 478282
(151) 2018 08 06
(441) 2018 01 15
(732) MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) medicus
(540)

(531) 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.
(111) 312651
(220) 2017 06 20
(210) 473105
(151) 2018 07 11
(441) 2017 08 28
(732) ZAKŁAD URZĄDZEŃ TECHNIKI POWIETRZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) aerowent
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośna metalowe konstrukcje budowlane, przewody
nieelektryczna i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby że
lazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
metalowe rurociągi zasilające, metalowe przewody rurowe, metalo
we króćce do rur, metalowe przewody do instalacji, wentylacji i kli
matyzacji, metalowe kabiny stosowane przy malowaniu za pomo
cą rozpylaczy, metalowe rurociągi zasilające, metalowe przewody
rurowa, metalowa króćca do rur, ramy antywibracyjne, metalowe
obudowy dźwiękochłonne, metalowe częsci do instalacji wentyla
cyjnych, klimatyzacyjnych, 7 maszyny i obrabiarki, silniki i części do
nich, mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do
pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, transportery
pneumatyczne, filtry (części maszyn lub silników), filtry (wkłady) do
maszyn filtrujących, instalacje odpylające do czyszczenia, instalacje
centralne do odpylania próżniowego, maszyny do filtrowania, in
stalacje ssące pył (oczyszczanie), rurowe transportery pneumatycz
ne, separatory, pompy, kompresory i wentylatory, kondensatory,
dmuchawy, wentylatory chłodzące, ssące wentylatory wyciągowe,
wentylatory do silników, wentylatory do sprężania, 11 urządzenia do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
kabiny natryskowe, aparatura do oczyszczania gazu, rekuperatory
ciepła, suszarki powietrza, aparatura do suszenia, urządzenia i insta
lacje do suszenia, odpylacze, wyciągi wentylacyjne, wyciągi, wenty
latory (klimatyzacja), aparatura do wentylacji (klimatyzacji), wenty
lacja (wyciągi), filtry (części instalacji domowych i przemysłowych),
kabiny natryskowe, instalacje do filtrowania powietrza, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania
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gazu, filtry powietrza do klimatyzacji, wentylacji, rekuperatory cie
pła, suszarki powietrza, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje
do suszenia, urządzenia do klimatyzacji i przewietrzania, dukty kli
matyzacyjne I wentylacyjne, dukty do transportu pneumatycznego,
cyklony, odpylacze, filtry, wentylatory, odciągi wiórów i pyłów, apa
ratura oświetleniowa i grzewcza, lampy i wyłączniki elektryczne, In
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz
czania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza,
systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wentylatory
transportowe serii WPT stosowane są w transporcie pneumatycznym
odpadów pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewnopo
chodnych, skóry, gumy, tkanin, tworzyw sztucznych, metali, kom
pensatory wlotowe i wylotowe, dyfuzory wylotowe.

(111) 312652
(220) 2017 06 20
(210) 473141
(151) 2018 07 19
(441) 2017 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) ŻUBRÓWKA PIEPRZ I MIÓD ORYGINALNA WÓDKA SMAKOWA
PUSZCZA BIAŁOWIESKA
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, złoty, czarny, biały
(531) 03.04.05, 06.19.05, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 312653
(220) 2017 07 07
(210) 473846
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) Franki Grundbau GmbH & Co.KG, Seevetal, DE.
(540) Franki‑Pile
(510), (511) 7 maszyny budowlane w szczególności maszyny do
budownictwa podziemnego, budownictwa gruntowego i funda
mentowania, 37 budownictwo, usługi budowlane, budownictwo
podziemne, budownictwo gruntowe, fundamentowanie, w szcze
gólności wbijanie pali, wiercenie i inne prace specjalistyczne doty
czące budownictwa podziemnego i inżynierii wodno‑lądowej, wy
kopy budowlane i przygotowywanie nawierzchni (zawarte w klasie
nr 37), usługi doradztwa budowlanego, usługi inspekcji budowlanej
w trakcie prac budowlanych, nadzór budowlany, konsultacje budow
lane, budownictwo podwodne, wynajem sprzętu budowlanego,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi doradcze i konsul
tacyjne w zakresie urbanistyki, usługi w zakresie doradztwa tech
nicznego [we wszystkich dziedzinach], usługi inżynieryjne, badania
w dziedzinie fizyki, usługi chemiczne, testy inżynieryjne, przeprowa
dzanie testów i kontroli technicznych oraz pomiarów technicznych,
miernictwo [pomiary] w szczególności badania geologiczne i bada
nia naukowe, projektowanie budowlane, badania podłoża, badania
gruntu pod budowę, w szczególności sondowanie ciśnieniowe.
(111) 312654
(220) 2017 08 16
(210) 475407
(151) 2018 07 31
(441) 2017 09 18
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) white ON THE FUTURE OF TEETH WHITENING
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(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 27.05.02
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielę
gnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 312655
(220) 2017 08 23
(210) 475617
(151) 2018 07 26
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) IBUPROM SPORT
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, pomarańczowy, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(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, 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, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, preparaty
biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki
lecznicze, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne.
(111) 312656
(220) 2017 08 23
(210) 475622
(151) 2018 07 26
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: fioletowy, pomarańczowy, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 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 pro
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
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celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, preparaty
biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciw
trądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczni
czych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, kosmetyki
lecznicze, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne.

(111) 312657
(220) 2017 08 23
(210) 475627
(151) 2018 07 26
(441) 2017 11 27
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) IBUPROM SPORT ŻEL
(540)

Kolor znaku: fioletowy, szary, pomarańczowy
(531) 02.01.08, 02.01.23, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do golenia, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, preparaty do depilacji, kremy do
ciała, emulsje do ciała, płyny do ciała, żele do ciała, balsamy do skó
ry, środki do mycia i kąpieli, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, 5 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbó
lowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, preparaty witaminowe
i mineralne do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, kosmetyki lecznicze.
(111) 312658
(220) 2017 09 14
(210) 476431
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 12
(732) 4SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 4sun
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 baterie słoneczne, akumulatory elektroniczne do po
jazdów, drut miedziany, izolowany, przetwornice elektryczne, reduk
tory elektryczności, ogniwa fotoelektryczne.
(111) 312659
(220) 2017 09 20
(210) 476727
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol‑Rijk, NL.
(540) HAPPY HOME
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy naukowe i dydaktyczne, ma
gnetyczne nośniki danych, płyty gramofonowe nie ujęte w innych
klasach, karty magnetyczne, płyty CD, taśmy do zapisu programów
komputerowych nie ujęte w innych klasach, komputery, programy
komputerowe, urządzenia peryferyjne przystosowane do użytku
z komputerami, nośniki danych nie ujęte w innych klasach, urządze
nia elektroniczne do przetwarzania danych, aparatura i urządzenia
do nagrywania, transmisji, odtwarzania, przechowywania, kodowa
nia, dekodowania, konwersji i przetwarzania dźwięku lub obrazu,
urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, aparatura i urządze
nia audiowizualne, telekomunikacyjne, telewizyjne i do transmisji da
nych, piloty zdalnego sterowania, magnetofony kasetowe, magne
towidy, kamery, telefony, telefony przenośne, organizery osobiste,
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w tym komputery kieszonkowe, elektroniczne dzienniki, radia, oso
biste urządzenia stereofoniczne, projektory, urządzenia projekcyjne,
anteny naziemne, anteny, anteny satelitarne, głośniki, wzmacniacze,
ekrany komputerowe, monitory, klawiatury do komputerów, kompu
terowe urządzenia peryferyjne, modemy, dekodery, urządzenia szy
frujące, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę dostępu do urzą
dzeń przetwarzających informacje, urządzenia uwierzytelniające
przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych, aparatura do szyfrowa
nia i deszyfrowania sygnałów i retransmisji, terminale cyfrowe, filmy
wideo, dyski CD‑ROM, płyty gramofonowe, płyty DVD, dyski wideo
i audio, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD, odtwarzacze
DVD, odtwarzacze dysków cyfrowych, odtwarzacze dysków magne
tycznych, odtwarzacze dysków wideo i audio, odtwarzacze płyt gra
mofonowych, kodowane karty magnetyczne, karty chipowe, karty
elektroniczne, układy scalone i mikroukłady, sprzęt do odczytu kart,
części elektroniczne, satelity do użytku naukowego i telekomunika
cyjnego, karty inteligentne, karty z mikroprocesorami, urządzenia
i przyrządy do programowania i selekcji programów telewizyjnych,
aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, oprogramowanie
komputerowe, w tym nagrane programy komputerowe, światłowo
dy i kable optyczne, baterie elektryczne i ogniwa, oprogramowanie
do gier, także do użytku do gry w sieci i do użytku interaktywnego,
wszystkie wyżej wymienione towary do użytku w związku z lub
w celu wsparcia transmisji telewizji kablowej, radia i usług telefonii,
w tym usług szerokopasmowych, danych internetowych i osobi
stych między telewizją, komputerami, laptopami, tabletami, tele
fonami i smartfonami i/lub innymi urządzeniami multimedialnymi
przez dekodery STB, 38 usługi telekomunikacyjne, w tym w zakresie
telekomunikacji komórkowej, usługi sieci telefonicznych i komór
kowych, usługi w zakresie transmisji radiowej i telewizyjnej, wideo
na żądanie, usługi świadczone przez operatorów kablowych, usługi
świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie sieci teleko
munikacyjnych, w tym Internetu, wypożyczanie aparatury telekomu
nikacyjnej, udzielanie informacji w zakresie telekomunikacji, w tym
z a pośrednictwem telewizji i Internetu, elektroniczna wymiana
i transmisja wiadomości, usługi w zakresie komunikacji interaktyw
nej przez internet, za pomocą sieci telewizji kablowych lub innych
form transferu danych, nadawanie telewizji kablowej, przesyłanie
danych, dźwięku i obrazu, w tym drogą radiową, telewizyjną, sateli
tarną, kablową, eterową i elektroniczną, oferowanie i wypożyczanie
infrastruktury telekomunikacyjnej dla osób trzecich, w tym w zakre
sie telefonii, także komórkowej, udzielanie informacji i doradztwo
w zakresie telekomunikacji, w tym telekomunikacji interaktywnej,
usługi agencji prasowych i informacyjnych, leasing czasu dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, usługi dostępu do pobierania gier
wideo, danych cyfrowych, komunikacji i przesyłania z a pośrednic
twem otwartych globalnych sieci komputerowych, w tym Internetu
lub zamkniętych globalnych sieci komputerowych, w tym intranetu,
usługi w zakresie zdalnego pobierania filmów i innych programów
audio i audio‑wideo, usługi nadawania programów i selekcji kana
łów telewizyjnych, zapewnienie dostępu do sieci komputerowych,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem i baza
mi danych, wszystkie wyżej wymienione usługi do użytku w związ
ku z lub w celu wsparcia transmisji telewizji kablowej, radia i usług
telefonii, w tym usług szerokopasmowych, danych internetowych
i osobistych między telewizją, komputerami, laptopami, tabletami,
telefonami i smartfonami i/lub innymi urządzeniami multimedialny
mi przez dekodery STB, usługi w zakresie telekomunikacji, 41 eduka
cja i rozrywka, usługi rozrywkowe, kompilacja, produkcja, reżyseria
i realizacja programów radiowych, telewizyjnych, audiowizualnych,
muzycznych, rozrywkowych i teatralnych, produkcja filmów i taśm
wideo, edukacja, szkolenia i kursy, organizowanie i prowadzenie
kongresów, seminariów, wykładów i innych działań edukacyjnych,
organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych i edu
kacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach kulturalnych,
sportowych lub edukacyjnych, wypożyczanie filmów i taśm wideo,
publikowanie, wypożyczanie i dystrybucja książek, czasopism, gazet,
broszur i innych periodyków także w formie elektronicznej lub cy
frowej, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, rozrywka
interaktywna, w tym online, wszystkie wyżej wymienione usługi do
użytku w związku z lub w celu wsparcia transmisji telewizji kablowej,
radia i usług telefonii, w tym usług szerokopasmowych, danych inter
netowych i osobistych między telewizją, komputerami, laptopami,
tabletami, telefonami i smartfonami i/lub innymi urządzeniami mul
timedialnymi przez dekodery STB, 42 usługi świadczone przez spe
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cjalistów technologii informacyjno‑telekomunikacyjnych w związku
z kodowaniem i dekodowaniem sygnałów audio, wideo i innych
danych, doradztwo w zakresie technologii informacyjnych i teleko
munikacyjnych, udostępnianie informacji dotyczących technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych, projektowanie sieci, projek
towanie, dostosowywanie i aktualizacja koncepcji telekomunikacyj
nych i automatyzacyjnych, leasing oprogramowania, leasing sprzętu
komputerowego, w tym do przetwarzania danych, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych, opracowywanie, aktualizacja i leasing
oprogramowania, projektowanie i rozwijanie systemów kodowania
i dekodowania oraz systemów kontroli dostępu do programów tele
wizyjnych, radiowych, internetowych i/lub innych programów multi
medialnych.

(111) 312660
(220) 2017 09 25
(151) 2018 07 26
(441) 2018 02 05
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell METYLO‑B12 500
(540)

(210) 476873

Kolor znaku: zielony, czerwony, niebieski, biały
(531) 05.05.20, 19.03.09, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki 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 kosmetyki lecznicze, 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
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 materia
ły dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, ma
teriały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do
celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne zawar
te w tej klasie, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 312661
(220) 2017 09 29
(151) 2018 05 25
(441) 2018 01 22
(732) KUHNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, PL.
(540) SUDECKI
(540)

(210) 477094

Kolor znaku: żółty, zielony
(531) 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 07.01.08, 05.01.06,
05.01.10, 26.11.02
(510), (511) 30 ocet, musztarda.
(111) 312662
(151) 2018 08 08

(220) 2017 10 03
(441) 2018 04 16

(210) 477257
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(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) WIEDZA PASJA WIĘŹ
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, apa
ratura naukowo‑badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie kom
puterowe, 16 publikacje naukowo‑dydaktyczne, książki, skrypty dla
studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo
‑techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, em
blematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier
listowy, okładki, pióra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo‑technicznych oraz zarządzanie tymi
wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw,
pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształ
cenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: gór
nictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektro
techniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynie
rii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on
‑line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków,
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.
(111) 312663
(220) 2017 10 10
(210) 477509
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Miraculum Dr Luster
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycz
nych, kosmetyki do brwi, ołówki do rysunku brwi, preparaty do
demakijażu, dezodoranty, antyperspiranty i wyroby perfumeryjne
do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje ete
ryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty ściągające do
celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu
dzania, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy do rąk
i paznokci, kremy do twarzy, lakiery do paznokci, lotiony do celów
kosmetycznych, lotiony do włosów, preparaty do makijażu, maseczki
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mleczko kosmetycz
ne, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła toaletowe,
preparaty odbarwiające do celów kosmetycznych, ołówki kosme
tyczne, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki
do opalania, puder do makijażu, preparaty kosmetyczne do rzęs, rzę
sy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpie
lowe nielecznicze, szampony do włosów, odżywki do włosów, szmin
ki do make‑up, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze
do pielęgnacji ust, farby do włosów, preparaty do układania włosów,
wody zapachowe, wosk do depilacji, wosk do wąsów, preparaty ko
smetyczne do depilacji, preparaty do depilacji, kosmetyki do pielę
gnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, balsamy po goleniu, kremy
do golenia, żele do golenia, pianki do golenia, wody perfumowane,
wody kolońskie, lakiery do włosów, masła kosmetyczne, mydła, my
dła zapachowe, mydła pod prysznic, żele myjące, żele pod prysznic,
mleczka myjące, mleczka pod prysznic, kremy myjące, kremy pod
prysznic, mleczka do ciała, balsamy do ciała, odświeżacze do ust
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfu
meryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne, pasty do obuwia, pian
ki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, pasty,
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proszki, płyny do zębów, płyny po goleniu, preparaty do usuwania
skórek, szminki, środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk
kosmetyczny, odżywki kosmetyczne, odżywki do włosów, odżywki
do paznokci, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do ce
lów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody kolońskie, wody
lawendowe, wody toaletowe, wybielacze do celów kosmetycznych,
wyroby perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków dla
dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn,
zmywacze do paznokci, zestawy kosmetyczne, 5 produkty farmaceu
tyczne, preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty der
matologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy 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, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, lotiony
do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów medycz
nych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu
do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do ką
pieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli leczniczych,
produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów,
antyseptyki, balsamy dla celów leczniczych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, herbata z ziół, sole do kąpieli, maści leczni
cze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla
ludzi i zwierząt o przeznaczeniu leczniczym, nalewki dla celów lecz
niczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów
leczniczych, pokarm dla niemowląt, preparaty do depilacji dla celów
medycznych i/lub leczniczych, środki przeciwbólowe, środki prze
czyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych,
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, środki grzybobójcze,
środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, syropy do użytku me
dycznego, żywność dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do polepszania sta
nu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczni
czych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety.

(111) 312664
(220) 2017 10 12
(210) 477625
(151) 2018 06 05
(441) 2018 01 08
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) durszlak
(540)

(531) 11.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na
pędy dyskowe, monitory‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
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elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio
‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo
niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro
gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4 z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
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przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, na
grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu
terach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziem
skie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto
we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakre
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada
nia rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowa
nia, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działal
nością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działal
ności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przed
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji infor
macji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywa
nie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w kompute
rowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputero
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządza
nie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usłu
gi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w po
staci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowa
nych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmo
wania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespon
dencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci kompu
terowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekora
cja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tek
stów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
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i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów re
klamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania in
formacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elek
troniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w for
mie komunikatów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi
telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, fil
mów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk roz
rywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, progra
mów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Inter
netu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, prze
syłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w za
kresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa tele
konferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute
ra, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesy
łania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich
rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsłu
ga przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicz
nej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez ter
minale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw praso
wych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewi
zyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania infor
macji on‑line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za
pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu
do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 pora
dy w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakre
sie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w za
kresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konser
wacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko
wych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie kon
kursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjali
stycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, cza
sopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ra
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wy
dawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm
wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line
nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i eduka
cji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróż
nień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja
programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowy
wanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze rekla
mowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, tele
krzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowa
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dzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyj
nych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, do
radztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo
wania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w za
kresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialno
ści ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 312665
(220) 2017 10 23
(210) 478078
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 12
(732) CENTRUM ANALIZ GENETYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OGEN
(510), (511) 42 badania genetyczne, badania i analizy naukowe,
badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, doradztwo na
ukowe, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, usługi świad
czone przez laboratoria naukowe, laboratoryjne usługi analityczne,
udostępnianie informacji naukowych, świadczenie usług badaw
czych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udo
stępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych
z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi analizy krwi do
celów badań naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny
i farmakologii, usługi laboratoryjne, usługi w zakresie badań nauko
wych, usługi w zakresie analizy krwi, usługi świadczone przez labo
ratoria naukowe, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, 44 do
radztwo genetyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze i in
formacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi analiz laboratoryjnych zwią
zanych z leczeniem ludzi, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
medyczne, usługi klinik zdrowia.
(111) 312666
(220) 2017 10 28
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) SM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL.
(540) SM LOGISTIC
(540)

(210) 478352

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów lądowych, części zamiennych do
pojazdów, akcesoriów do pojazdów, zatrudnianie i udostępnianie
pracowników, sprzedaż paliw, sprzedaż materiałów budowlanych,
instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, wynajmowanie powierzchni
reklamowej, usługi promocyjne i reklamowe, publikowanie tekstów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo
wych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane
z udostępnianiem baz danych, prowadzenie salonów sprzedaży sa
mochodowych oraz innych pojazdów, 36 wynajmowanie powierzchni
na prowadzenie salonów sprzedaży pojazdów i wypożyczalni pojaz
dów, 37 konserwacja i naprawa pojazdów, stacje diagnostyczne po
jazdów, serwisowanie pojazdów, usługi myjni pojazdów, usługi stacji
benzynowe, usługi budowlane, usługi instalacyjne, sprzątanie i czysz
czenie obiektów, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego,
39 transport drogowy towarów, magazynowanie i przechowywanie
towarów, przeładunek towarów, konfekcjonowanie i sortowanie towa
rów, dostarczanie towarów do klientów, usługi logistyczne w zakresie
transportu, magazynowania i przeładunku towarów, transport osób,
wynajmowanie i wydzierżawianie pojazdów, prowadzenie parkingów,
wynajmowanie garaży, prowadzenie biur turystycznych i biur podróży
w celu rezerwacji podróży i organizacji podróży.
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(111) 312667
(220) 2017 10 30
(210) 478419
(151) 2018 08 06
(441) 2018 01 29
(732) MW EUROBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) B McBraun
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 21 akcesoria około obuwnicze mianowicie: szczotki do
butów, łyżki do butów, prawidła do butów, kopyta do napinania obu
wia, gąbki sztuczne i naturalne, gąbki do czyszczenia obuwia i wyro
bów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie,
urządzenia do czyszczenia obuwia nieelektryczne, kopyta i prawidła
do obuwia, 25 obuwie, buty, kalosze, obuwie plażowe, espadry
le, obuwie sportowe, pantofle, czółenka, paski do butów, półbuty,
sandały, wkładki do obuwia, bielizna osobista, bluzki, bluzy, nakry
cia głowy, czapki, kapelusze, kamizelki, ubiory plażowe, kostiumy,
płaszcze kąpielowe, koszule, koszulki, suknie, spódnice, marynarki,
spodnie, pulowery, swetry, rękawiczki, artykuły odzieżowe, okrycia
wierzchnie, płaszcze, peleryny, pelisy, szlafroki, piżamy, trykoty, paski
tekstylne.
(111) 312668
(220) 2017 10 30
(210) 478432
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 12
(732) GOLAD ADAR, Hattem, NL.
(540) Crabby Crab
(510), (511) 9 gry komputerowe, gry wideo [gry komputerowe] w for
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
interaktywne i multimedialne gry komputerowe, zaprogramowane
gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe],
oprogramowanie komputerowe, 28 gry, przedmioty do zabawy, gry
planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlacza
mi ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne,
przenośne [podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne]
gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszo
we, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe
i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, edukacja, organizowanie kon
kursów, plebiscytów, loterii, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń te
matycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet, gry oferowane on‑line z sieci kom
puterowej, gry internetowe [niepobieralne], gry losowe, obsługa gier
w systemie on‑line [z sieci informatycznej].
(111) 312669
(220) 2017 10 31
(210) 478483
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) TOP WINA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, PL.
(540) GORZAŁKA KOŁOBRZESKA PRODUKT POLSKI
(540)

Kolor znaku: beżowy, brązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.16, 05.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 312670
(220) 2017 10 31
(210) 478513
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 12
(732) NEBROPATH GmbH, Emmerich am Rhein, DE.
(540) NEBROPATH
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 29.01.05, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa
cjentów, 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 sztuczne
implanty, aparaty, instrumenty, meble oraz wyposażenie do prosek
toriów i zakładów pogrzebowych, 35 usługi sprzedaży następują
cych 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 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
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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) 312671
(220) 2017 11 03
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) KNAJDER ANGELIKA, Datteln, DE.
(540) strefakomfort.pl
(540)

(210) 478594

Kolor znaku: jasnobrązowy, granatowy, niebieski
(531) 03.07.05, 01.01.02, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: materacy, stelaży do łóżek, łóżek, pościeli,
kołder, poduszek, poszewek.
(111) 312672
(220) 2017 11 13
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) LEPA HUBERT, Warszawa, PL.
(540) Orange
(540)

(210) 478860

(531) 05.07.11, 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miano
wicie: miksery, malaksery, krajalnice do chleba i wędlin, młynki elek
tryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do
mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże
i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, urządzenia do czyszcze
nia parą, silniki elektryczne do napędu elektrycznych urządzeń go
spodarstwa domowego, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urzą
dzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż
ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, podgrzewacze wody
(części maszyn), pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne,
torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia, urządze
nia i sprzęt do pastowania i froterowania (elektryczne), urządzenia
kuchenne elektryczne, zmywarki naczyń, krajalnice (maszyny), mik
sery (maszyny), suszarki (wirówki), szatkownice do warzyw (maszy
ny), części zamienne do wyżej wymienionych artykułów(elektryczne
urządzenia), 11 kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, sma
żenia, pieczenia, opiekania, zaparzania,elektryczne urządzenia do
zaparzania kawy i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne,
przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pie
czywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, apara
tura do suszenia, aparatura do suszenia owoców, elektryczne urzą
dzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do
jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy do wypiekania
ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ci
śnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne,
filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elektrycz
ne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, ku
chenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilża
cze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek
dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
talerzy, podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk monto
wane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektrycz
ne, tostery, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, wentylatory elektryczne do
użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, części zamien
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ne i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, 21 mieszadełka
do koktajli, ręczne młynki do kawy, dzbanki nieelektryczne do pa
rzenia kawy, dzbanki do kawy nieelektryczne, przybory kuchenne,
szpilki kuchenne metalowe, garnki kuchenne, korkociągi elektryczne
i nieelektryczne, patelnie, końcówki do szczoteczek elektrycznych,
termosy do napojów, pojemniki termoizolacyjne, akwaria pokojowe,
czajniki nieelektryczne, pojemniki kuchenne, przybory kuchenne, .

(111) 312673
(220) 2018 01 04
(210) 478986
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) AMIVAL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
sercowo‑naczyniowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia nad
ciśnienia tętniczego.
(111) 312674
(220) 2018 01 04
(210) 478987
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) AMIVALD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
sercowo‑naczyniowych, preparaty farmaceutyczne do leczenia nad
ciśnienia tętniczego.
(111) 312675
(220) 2017 11 17
(210) 479089
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 16
(732) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, PL.
(540) NATUREK. NATURALNIE KREMOWY
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne oleje
i tłuszcze.
(111) 312676
(220) 2017 11 17
(210) 479090
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 16
(732) MLECZARNIA TUREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Turek, PL.
(540) NATUREK. NATURALNIE NAJBARDZIEJ KREMOWY
(510), (511) 29 mleko, sery i produkty nabiałowe, jadalne oleje
i tłuszcze.
(111) 312677
(220) 2017 11 23
(210) 479316
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CEPHAMED
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki leczni
cze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, prepa
raty diagnostyczne.
(111) 312678
(220) 2017 11 23
(210) 479345
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Bank Polski Blisko Sportu
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystry
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządza
niu działalnością gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką,
ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, spor
tem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad zwierzęta
mi, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubez
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pieczeniowych, promowanie działalności i gospodarczej, naukowej,
oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, wolontariatu, dzia
łalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności gospo
darczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizo
wanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych
lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w kom
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputero
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozy
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in
formatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi
dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usłu
gi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finanso
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udziela
nia kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek
i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne,
finansowanie opieki zdrowotnej, leasing, factoring, usługi dewe
loperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso
wej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi sponsorowania fi
nansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej,
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kultu
ralnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobro
czynnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzęta
mi, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, spon
sorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
i zdrowotnych, finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych
utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowa
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nie funduszy na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepeł
nosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom
dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdol
nionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edu
kacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne
i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i pro
wadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, or
ganizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, spor
tu, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsłu
ga imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i eks
pozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki,
sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowo‑rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztu
ki, usługi galerii sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficz
ne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące
działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie
edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności fizycznej, utrzymania
sprawności i kondycji, programowanie serwisów informacyjnych do
transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyj
nych do emisji, usługi w zakresie publikowania czasopism, maga
zynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elek
tronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników i map
turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych,
usługi udostępniania obiektów i urządzeń sportowych.

(111) 312679
(220) 2017 11 23
(210) 479346
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Bank Polski Blisko Muzyki
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystry
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządza
niu działalnością gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką,
ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, spor
tem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad zwierzęta
mi, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubez
pieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej,
oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, wolontariatu, dzia
łalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności gospo
darczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizo
wanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych
lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w kom
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputero
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozy
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in
formatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
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usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi
dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usłu
gi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finanso
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udziela
nia kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek
i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne,
finansowanie opieki zdrowotnej, leasing, factoring, usługi dewe
loperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso
wej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi sponsorowania fi
nansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej,
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kultu
ralnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobro
czynnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzęta
mi, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, spon
sorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
i zdrowotnych, finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych
utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowa
nie funduszy na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepeł
nosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom
dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdol
nionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edu
kacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne
i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i pro
wadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, or
ganizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, spor
tu, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsłu
ga imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i eks
pozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki,
sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowo‑rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztu
ki, usługi galerii sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficz
ne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące
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działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie
edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności fizycznej, utrzymania
sprawności i kondycji, programowanie serwisów informacyjnych do
transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyj
nych do emisji, usługi w zakresie publikowania czasopism, maga
zynów i książek, tekstów innych niż do celów reklamowych, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elek
tronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników i map
turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych,
usługi udostępniania obiektów i urządzeń sportowych.

(111) 312680
(220) 2017 11 23
(210) 479347
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Bank Polski Blisko Biznesu
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystry
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządza
niu działalnością gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką,
ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, spor
tem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad zwierzęta
mi, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubez
pieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej,
oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, wolontariatu, dzia
łalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności gospo
darczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizo
wanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych
lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w kom
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputero
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozy
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in
formatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi
dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usłu
gi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finanso
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udziela
nia kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek
i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne,
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finansowanie opieki zdrowotnej, leasing, factoring, usługi dewe
loperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso
wej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi sponsorowania fi
nansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej,
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kultu
ralnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobro
czynnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzęta
mi, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, spon
sorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
i zdrowotnych, finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych
utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowa
nie funduszy na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepeł
nosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom
dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdol
nionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edu
kacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne
i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i pro
wadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, or
ganizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, spor
tu, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsłu
ga imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i eks
pozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki,
sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowo‑rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztu
ki, usługi galerii sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficz
ne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące
działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie
edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności fizycznej, utrzymania
sprawności i kondycji, programowanie serwisów informacyjnych do
transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyj
nych do emisji, usługi w zakresie publikowania czasopism, maga
zynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elek
tronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników i map
turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych,
usługi udostępniania obiektów i urządzeń sportowych.

(111) 312681
(220) 2017 11 23
(210) 479350
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Bank Polski Blisko Ciebie
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystry
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
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w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządza
niu działalnością gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką,
ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, spor
tem i rekreacją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad zwierzęta
mi, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją
i organizacją wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubez
pieczeniowych, promowanie działalności gospodarczej, naukowej,
oświatowej, kulturalnej, sportowej, społecznej, wolontariatu, dzia
łalności charytatywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe,
prognozy ekonomiczne, badanie w dziedzinie działalności gospo
darczej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizo
wanie targów w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych
lub reklamowych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w kom
puterowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputero
wych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla
osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozy
skiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami in
formatycznymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie
bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
usługi marketingowe, analizy i raporty marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu lojalnościowego, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet
[home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych,
usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi
dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usłu
gi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu
kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finanso
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez
terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udziela
nia kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek
i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami
hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa
bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpiecze
niowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia zdrowotne,
finansowanie opieki zdrowotnej, leasing, factoring, usługi dewe
loperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem miesz
kań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży pro
duktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa
hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastaw
nych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania tele
fonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso
wej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi sponsorowania fi
nansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej,
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kultu
ralnych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobro
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czynnych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych,
związanych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzęta
mi, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, spon
sorowanie placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych
i zdrowotnych, finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych
utratą zdrowia lub życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowa
nie funduszy na cele charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom,
dzieciom i młodzieży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepeł
nosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom
dotkniętym klęskami żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdol
nionych dzieci i młodzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz
zbiórek funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edu
kacyjne, sportowe, ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie
informacji związanych z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne
i rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i pro
wadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, or
ganizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki,
fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techniki, rozrywki, spor
tu, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych, organizowanie i obsłu
ga imprez okolicznościowych, koncertów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji, pokazów i wystaw, targów i eks
pozycji tematycznych z zakresu edukacji, rozrywki, kultury, sztuki,
sportu, medycyny, ochrony i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowo‑rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztu
ki, usługi galerii sztuki, organizowanie loterii, reportaże fotograficz
ne, informacja o wypoczynku, organizowanie wypoczynku, usługi
informacji o edukacji, rozrywce, sporcie, usługi informacji dotyczące
działalności kulturalnej, usługi doradztwa i konsultacji w zakresie
edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności fizycznej, utrzymania
sprawności i kondycji, programowanie serwisów informacyjnych do
transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyj
nych do emisji, usługi w zakresie publikowania czasopism, maga
zynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym
w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie publikacji elek
tronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewodników i map
turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych,
usługi udostępniania obiektów i urządzeń sportowych .

(111) 312682
(220) 2017 11 24
(210) 479400
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) ŁOŻYŃSKI RAFAŁ VARICO W BIZNESIE WARTO NA NAS
LICZYĆ, Poznań, PL.
(540) varico w biznesie warto na nas liczyć
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, niebieski, pomarańczowy,
czerwony, żółty
(531) 01.15.23, 08.01.24, 27.05.01, 29.01.15, 16.01.16, 26.02.01
(510), (511) 9 komputery, oprogramowanie komputerowe.
(111) 312683
(220) 2017 11 23
(210) 479349
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKO Bank Polski Blisko Sztuki
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmo
wanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, doradztwo w zakresie organizo
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarzą
dzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu działal
nością gospodarczą związaną z edukacją, oświatą, nauką, ochroną
zdrowia, kulturą i sztuką, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekre
acją, ekologią, ochroną środowiska, opieką nad zwierzętami, ochroną
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocją i organizacją
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wolontariatu, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
promowanie działalności gospodarczej, naukowej, oświatowej, kul
turalnej, sportowej, społecznej, wolontariatu, działalności charyta
tywnej, promowanie koncertów muzycznych, usługi badania rynku
i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy rynkowe, prognozy eko
nomiczne, badanie w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów
w celach reklamowych i handlowych, usługi aukcyjne, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie
i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamo
wych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz da
nych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, za
rządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich
informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompu
terowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi w zakresie kart lojalnościowych, wydawanie bonów wartościo
wych w związku z programami lojalnościowymi, usługi marketingo
we, analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie marke
tingu lojalnościowego, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapi
tałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart
debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie do
konywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych,
kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale kompute
rowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa
finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hi
potecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego
i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działal
ności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywa
nie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwe
stycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie
programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli pa
pierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwesty
cyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informa
cja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, po
średnictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, ubezpie
czenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej, leasing, factoring,
usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozy
skiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nierucho
mego, usługi w zakresie kupna‑sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzeda
ży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośred
nictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania
telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papie
rów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania in
formacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi
finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finanso
wej dotyczące walut, patronat finansowy, usługi sponsorowania fi
nansowego, sponsorowanie i finansowanie działalności edukacyjnej,
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, sponsorowanie imprez kultural
nych, sponsorowanie społecznych akcji charytatywnych, dobroczyn
nych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych, związa
nych z ochroną środowiska, ekologią, opieką nad zwierzętami, sztuką,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sponsorowanie pla
cówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,
finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych utratą zdrowia lub
życia, zbiórki funduszy, tworzenie i organizowanie funduszy na cele
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charytatywne, wolontariatu, pomocy rodzinom, dzieciom i młodzie
ży, osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym, oso
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom dotkniętym klęskami
żywiołowymi, pomoc stypendialna dla uzdolnionych dzieci i mło
dzieży, organizowanie zbiórek rzeczowych oraz zbiórek funduszy na
cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe,
ekologiczne, związane ze sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, wycena dzieł sztuki, udzielanie informacji związanych
z wyceną dzieł sztuki, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konkursów edu
kacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie plebiscytów,
przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatu
ry, polityki, nauki, techniki, rozrywki, sportu, filmu, audycji radiowych
i telewizyjnych, organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych,
koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferen
cji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu
edukacji, rozrywki, kultury, sztuki, sportu, medycyny, ochrony i pro
filaktyki zdrowotnej, organizowanie i obsługa zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa imprez sportowo‑rekreacyjnych, organizo
wanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, organizowa
nie loterii, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, organi
zowanie wypoczynku, usługi informacji o edukacji, rozrywce, sporcie,
usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, usługi doradztwa
i konsultacji w zakresie edukacji, kultury, rozrywki, sportu, aktywności
fizycznej, utrzymania sprawności i kondycji, programowanie serwi
sów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie
serwisów informacyjnych do emisji, usługi w zakresie publikowania
czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów rekla
mowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), publikowanie przewod
ników i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów roz
rywkowych, usługi udostępniania obiektów i urządzeń sportowych.

(111) 312684
(220) 2017 11 28
(210) 479483
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) KARINO
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolni
czych i ich mieszanki.
(111) 312685
(220) 2017 11 28
(210) 479485
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, PL.
(540) SCHODOWY SYSTEM KORZENIOWY
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin rolni
czych i ich mieszanki.
(111) 312686
(220) 2017 12 04
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) GRAUCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540) grauCHEM
(540)

(210) 479685

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów
chemicznych dla odbiorców z różnych branż.
(111) 312687
(220) 2017 12 07
(210) 479842
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) DUDEK MARCIN DUDEK, Łęczna, PL.
(540) GRUBA BUŁA
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, potrawy z mięsem inne
niż na bazie mąki i na bazie makaronu, hamburgery, 30 kanapki
z mięsem, potrawy z mięsem gotowe na bazie mąki, potrawy z mię
sem gotowe na bazie makaronu, 35 sprzedaż napojów i żywności,
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sprzedaż dań gotowych, w tym dań z mięsem, hamburgerów, usłu
gi w zakresie sprzedaży towarów towarzyszących żywności, w tym
opakowań na żywność, naczyń, sztućców, naczyń i sztućców jedno
razowego użytku, tacek, serwetek, doradztwo w zakresie franczyzy,
usługi reklamowe w zakresie usług gastronomicznych, 43 usługi ga
stronomiczne, wytwarzanie gotowych posiłków i dań, w tym ham
burgerów, catering, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barów, kawiarni, restauracji, barów
szybkiej obsługi i pozostałe usługi gastronomiczne.

(111) 312688
(220) 2017 12 08
(210) 479927
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) BEARD MANIAC
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa
rzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała,
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do mycia
i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty i środki
do mycia, pielęgnacji, ochrony i modelowania włosów, szampony,
balsamy do włosów, odżywki do włosów, kremy do włosów, emul
sje do włosów, płyny do włosów, żele do włosów, pianki do włosów,
farby do włosów, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty osobiste i antyperspiranty,
środki do makijażu i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i ma
lowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do
higieny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chroniące
przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania,
preparaty do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry
higieniczne zawarte w tej klasie, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, artykuły toaletowe zawarte w tej klasie, preparaty i środki do
golenia i po goleniu, preparaty i środki do mycia, pielęgnacji, ochro
ny i modelowania brody i wąsów, farby, olejki, woski i pomady do
brody i wąsów, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry,
kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy
i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze,
produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów medycznych,
preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty medyczne w postaci
leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów dla
skóry alergicznej i wrażliwej, skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry
z problemami naczynkowymi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry
z przebarwieniami, skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napro
mieniowanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi,
skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla skóry dzie
ci, preparaty dla skóry atopowej, produkty lecznicze do skóry głowy,
produkty lecznicze do włosów, preparaty lecznicze na porost wło
sów, preparaty witaminowe, substancje dietetyczne do celów lecz
niczych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy diety
wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, suplementy die
ty przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i paznokci oraz
do ich pielęgnacji do celów leczniczych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych.
(111) 312689
(220) 2017 12 08
(210) 479941
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice, PL.
(540) BASICLAB
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywki i suplementy diety.
(111) 312690
(220) 2017 12 08
(210) 479943
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice, PL.
(540) BASICLAB DERMOCOSMETICS
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywki i suplementy diety.
(111) 312691
(220) 2017 12 11
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
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(540) orients Nature N
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], balsamy do celów kosme
tycznych, kosmetyki, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty kosme
tyczne do kąpieli, 44 masaż, salony piękności, usługi w zakresie hi
gieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi SPA, łaźnie tureckie.
(111) 312692
(220) 2017 12 12
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) VETOEMVIT
(540)

(210) 480050

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, od
świeżacze zapachów dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt,
odświeżacze oddechu dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwie
rząt, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 5 suplementy diety dla
zwierząt, witaminy dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne dla zwie
rząt, pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia
zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecz
nicze do żywności dla zwierząt, dodatki odżywcze do żywności dla
zwierząt, do celów medycznych, suplementy witaminowe dla zwie
rząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.
(111) 312693
(220) 2017 12 13
(210) 480059
(151) 2018 06 20
(441) 2018 02 19
(732) ŁOBASIUK IWONA, Suwałki, PL.
(540) PREDATHLON
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, odzież sportowa i rekreacyj
na, obuwie, obuwie sportowe, sznurowane, nakrycia głowy, czapki,
daszki przeciwsłoneczne, kapelusze od słońca, berety, ubrania, bluz
ki, koszule, krawaty, t‑shirty, skarpetki, kombinezony, swetry, szaliki,
chusty, szarfy, spodnie, spodenki, dresy, palta, kurtki, 28 gry i zabaw
ki, akcesoria i gadżety sportowe objęte ochrona w niniejszej klasie,
w szczególności piłki, worki treningowe, kubki do gry, urządzenia
do gier, 41 organizacja i prowadzenie zawodów sportowych profe
sjonalnych i amatorskich, organizowanie festynów i innych imprez
sportowo‑rekreacyjno‑kulturalno‑rozrywkowych, szkolenia, kursy,
warsztaty w wersji on‑line i off‑line, usługi w zakresie rekreacji, ob
sługa imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
sportowych i kulturalnych, nauczanie indywidualne i grupowe.
(111) 312694
(220) 2017 12 13
(210) 480062
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Duchnów, PL.
(540) WERSAL CATERING CATERING INNY NIŻ WSZYSTKIE
(540)

(210) 480005
(531) 26.01.01, 24.09.01, 27.05.01
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(510), (511) 35 sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez
centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż artyku
łów cukiernicze‑piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny,
podrobów oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podro
bów, 41 organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla
dzieci, 43 usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do
gotowania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy,wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].

(111) 312695
(220) 2017 12 13
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) KRÓLIKOWSKI ŁUKASZ, Duchnów, PL.
(540) MR MRS FIT BY WERSAL CATERING
(540)

(210) 480064

Kolor znaku: różowy, fioletowy, biały, granatowy
(531) 02.09.01, 26.01.01, 24.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż: gotowych dań do spożycia w tym poprzez
centrale telefoniczne (call center) oraz Internet, sprzedaż artyku
łów cukierniczo‑piekarniczych, mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny,
podrobów oraz przetworów z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, podro
bów, 41 organizowanie warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla
dzieci, 43 usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem produktami i transportem, wypożyczanie urządzeń do
gotowania, usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].
(111) 312696
(220) 2017 12 13
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) NEW APPROACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice, PL.
(540) BASICLAB DERMOCOSMETICS
(540)
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(111) 312698
(220) 2017 12 14
(210) 480142
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) ORAC 3000
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, minerały,
substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne
i substancje wyodrębnione z roślin.
(111) 312699
(220) 2017 12 15
(210) 480146
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) FIFTY‑FIFTY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 312700
(220) 2017 12 15
(210) 480148
(151) 2018 07 25
(441) 2018 03 26
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNKERS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 312701
(220) 2017 12 18
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, PL.
(540) Pofyrlane owoce
(540)

(210) 480261

(210) 480087

Kolor znaku: turkusowy, srebrny
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 odżywcze suplementy diety.
(111) 312697
(220) 2017 12 14
(210) 480119
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul, KR.
(540) Aqua Pine
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, opony
ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do moto
cykli, kauczukowe łatki samoprzylepne do reperacji dętek, dętki do
rowerów, dętki do motocykli, dętki do ogumienia pneumatycznego,
dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów,
opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, obręcze
kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia siodełek motocy
kli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe
do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki na
narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumie
nie do kół pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bież
nikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych taśm,
bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony bezdętkowe do
rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojaz
dów, środki antypoślizgowe do opon pojazdów.

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji fast‑food,
usługi barowe, bary przekąskowe, bary sałatkowe, snack‑bary, usłu
gi w zakresie kantyn, restauracje samoobsługowe, stołówki, herba
ciarnie, kawiarnie, kafeterie, koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, puby,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi katerin
gowe, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usłu
gi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 312702
(220) 2017 12 19
(210) 480311
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 03
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) Verbena. Inspirowana naturą.
(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne i lecznicze słody
cze i ciasta, cukierki do celów leczniczych, 30 ciasto o przedłużonej
trwałości, krakersy, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
ciasta, ciasteczka, tarty i herbatniki, słodycze o smaku owocowym,
słodycze zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze
nadziewane, cukierki, batoniki i guma do żucia, pomadki jako cukier
ki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do
ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe,
rurki waflowe, galaretki owocowe jako słodycze, pastylki jako słody
cze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, dropsy owo
cowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, ba
toniki musli, batony na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż,
kakao, kawa, herbata, cukier, miód, substytuty kawy jako sztuczna
kawa lub preparaty roślinne do użytku jako kawa, ekstrakty kawowe
do użytku jako substytuty kawy.
(111) 312703
(151) 2018 07 16

(220) 2017 12 21
(441) 2018 03 05

(210) 480395
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(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MPT NAM MOŻESZ ZAUFAĆ
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do zapisywania, odtwarzania, przekazy
wania informacji, dźwięku, obrazu, także poprzez Internet, osprzęt
i akcesoria do tych urządzeń, aplikacje mobilne do zamawiania usług
transportu samochodowego, oprogramowanie komputerowe do
mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy
pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 16 książki, periodyki, wydaw
nictwa albumowe, informatory, czasopisma, katalogi, podręczniki,
instrukcje, pisma informacyjne, drukowane zapisy muzyczne, śpiew
niki, materiały drukowane, broszury, nośniki papierowe programów
komputerowych, kalendarze, obrazy, rysunki, reprodukcje, foldery,
35 usługi reklamowe, również za pośrednictwem sieci komputero
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
i wynajmowanie powierzchni reklamowych na samochodach w za
kresie reklamy wizualnej, dźwiękowej, audiowizualnej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy wy
godnie je oglądać i kupować w sieci internetowej, w sklepach i hur
towniach z pojazdami mechanicznymi, urządzeniami do zapisywania,
odtwarzania, przekazywania danych, dźwięku, obrazu, z osprzętem
i akcesoriami do tych urządzeń, z czasopismami, publikacjami, druko
wanymi materiałami piśmiennymi, artykułami biurowymi, meblami,
sprzętem telekomunikacyjnym, 36 usługi finansowe związane z trans
portem osób, system bezgotówkowego korzystania z taksówek, prze
prowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych za przejazd
taksówkami: karty płatnicze, kody, vouchery, 39 usługi taksówkarskie,
transport podróżnych taksówką, samochodowy transport pasażerski
miejski i międzymiastowy, rezerwacja podróży, skomputeryzowane
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, doradztwo i konsul
tacje w zakresie transportu taksówkowego, organizowanie transportu
taksówkowego, świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek
za pomocą aplikacji mobilnych, śledzenie pojazdów do przewozu pa
sażerów przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjono
wania (informacja o transporcie), wynajmowanie samochodów, usługi
kurierskie, usługi w zakresie pomocy drogowej (holowanie), usługi
parkingowe, usługi transportu samochodowego pasażerskiego i to
warowego, transport przedmiotów wartościowych, wynajmowanie
pojazdów mechanicznych, wynajmowanie miejsc parkingowych, wy
najmowanie powierzchni magazynowych, wynajmowanie powierzch
ni na salony samochodowe, usługi magazynowani, usługi informacji
o transporcie, usługi pośrednictwa w transporcie, 41 usługi i doradz
two w zakresie publikowania tekstów, tworzenia publikacji interneto
wych, wydawania książek, czasopism, druków, organizowanie konfe
rencji i zjazdów, szkolenia kierowców samochodów, zaawansowane
szkolenia w prowadzeniu pojazdów dla kierowców samochodów.
(111) 312704
(220) 2017 12 22
(210) 480440
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 19
(732) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia, PL.
(540) perfrich
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, pły
ny do prania, płyny do płukania.
(111) 312705
(220) 2017 12 22
(210) 480442
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia, PL.
(540) herlicht
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my
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dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, pły
ny do prania, płyny do płukania.

(111) 312706
(220) 2017 12 22
(210) 480445
(151) 2018 07 18
(441) 2018 03 19
(732) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia, PL.
(540) disheson
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, pły
ny do prania, płyny do płukania.
(111) 312707
(220) 2017 12 22
(210) 480452
(151) 2018 07 16
(441) 2018 03 19
(732) PLENUS BOMBA SPÓŁKA JAWNA, Lubenia, PL.
(540) Goldwash
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, pły
ny do prania, płyny do płukania.
(111) 312708
(220) 2017 12 22
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) BOŻEK MICHAŁ, Ustroń, PL.
(540)
(540)

(210) 480465

(531) 07.01.01
(510), (511) 16 książki, artykuły papiernicze i biurowe, naklejki, foto
grafie, albumy, przewodniki, zakładki do książek, pocztówki, repro
dukcje, obrazy, grafiki, plakaty, ryciny, pocztówki, reprinty, nadruki,
passe‑partout, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, fotoboardy, za
kładki do książek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opa
kunkowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory,
podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, gazety, mapy,
ramy i ramki do zdjęć i obrazów niemetalowe, 41 muzea, galerie,
w tym galerie sztuki i fotografii, organizowanie wystaw, ekspozycji,
spektakli i koncertów, organizowanie i prowadzenie prelekcji, semi
nariów, konferencji, udostępnianie powierzchni do celów organizacji
spektakli i koncertów, prelekcji, seminariów, konferencji, usługi edu
kacyjne, publikacje elektroniczne on‑line nie do pobierania, usługi
wydawnicze, 43 usługi wynajmowania apartamentów, w tym na
pobyty krótkoterminowe, usługi prowadzenia hoteli, hosteli, mo
teli, pensjonatów, domów turystycznych, usługi rezerwacji miejsc
w apartamentach, hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach,
domach turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowa
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na konferencje, szkolenia, spotkania, usługi gastronomiczne, usługi
barów, kawiarni, restauracji i pozostałe usługi gastronomiczne.

4442
(111) 312709
(220) 2017 12 22
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) MAJERAN WOJCIECH TQM&M, Kraków, PL.
(540) LNU Liga Niezwykłych Umysłów
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 480479

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie interfejsów,
oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie sprzętowe, opro
gramowanie komunikacyjne, oprogramowanie kompilujące, opro
gramowanie dekoderów, oprogramowanie pośredniczące, oprogra
mowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie edukacyjne,
oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do tabletów, oprogra
mowanie komputerowe, nagrane, 38 automatyczny transfer danych
cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna
poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub
obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, bez
przewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, bez
przewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefo
niczne, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem proto
kołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy trans
fer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za
pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, blokowanie połą
czeń telefonicznych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem
Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie teleko
munikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w za
kresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku
i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dokumentów
online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarcza
nie elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie i wynajem
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczanie informa
cji komunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach,
41 adaptacja i montaż kinematograficzny, akademie, analizowanie
wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania
edukacyjne, biblioteki, doradztwo specjalistyczne w zakresie edu
kacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo w zakresie szkoleń,
dostarczanie biuletynów w dziedzinie gier komputerowych za po
średnictwem poczty elektronicznej, dostarczanie informacji doty
czących edukacji, dostarczanie informacji dotyczących książek, do
starczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, informacje do
tyczące edukacji, nauczanie w zakresie programowania, edukacja
on‑line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy
ekstranetów, edukacja w dziedzinie informatyki, edukacja w dzie
dzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie prze
twarzania danych, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edycja
nagrań wideo, edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i dru
ków innych niż reklamowe, w Internecie, elektroniczne usługi biblio
teczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio
i/lub wideo, gry oferowane on‑line (w sieci informatycznej), gry ofe
rowane w systemie on‑line z sieci komputerowej, informacja doty
cząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, informacja o edukacji, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on‑line z komputerowej bazy danych lub Internetu, in
formacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udo
stępniane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej
sieci komunikacyjnej, informacje on‑line z dziedziny rozrywki z za
kresu gier komputerowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe
w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w formie pisemnej,
kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe
związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe związane ze sprzę
tem komputerowym, kursy szkoleniowe związane z projektowa
niem baz danych, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy
w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego,
mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż lub na
grywanie dźwięku i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż
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programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż
taśm dźwiękowych, montaż wideo, multimedialne wydania czaso
pism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania maga
zynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, nagry
wanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki,
nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, nauczanie,
nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie technologii
informacyjnej, nauczanie indywidualne, nauczanie z zakresu prze
twarzania danych, nauka indywidualna, opracowywanie edukacyj
nych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opra
cowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja
aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja egzami
nów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia doko
nań, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych organiza
cja konferencji edukacyjnych, organizacja webinariów, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja konkursów edukacyjnych, or
ganizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w ce
lach szkoleniowych, organizowanie corocznych konferencji eduka
cyjnych, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali,
organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie fe
stiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie
gier i konkursów, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowa
nie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i pro
wadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie
wykładów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyj
nych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dys
kusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie
dzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i pro
wadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach
dziennych dla dorosłych, organizowanie i prowadzenie forów edu
kacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowa
nie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie semina
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowa
dzenie zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewiel
kiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizo
wanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie kon
ferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych organizowanie konkursów w ce
lach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
w celach szkoleniowych, organizowanie kursów stosujących meto
dy nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących
metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych
w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów szkolenio
wych związanych z projektowaniem, organizowanie kursów szkole
niowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych,
organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia,
organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na od
ległość, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizo
wanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkoleniowych,
organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie se
minariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organi
zowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie semina
riów związanych z edukacją, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji,
organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie uczestnic
twa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, or
ganizowanie wykładów, planowanie seminariów w celach edukacyj
nych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy do ce
lów szkoleniowych, pokazy edukacyjne, organizowanie wykładów
edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra
ficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial
na i usługi fotograficzne, produkcja nagrań audiowizualnych, pro
dukcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub
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wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, prowadze
nie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsz
tatów, przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przy
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygoto
wywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowy
wanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikacja materiałów do
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja ma
teriałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów druko
wanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacje multimedialne, publikowanie druków w formie elektro
nicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, pu
blikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
gier komputerowych, szkolenia edukacyjne, szkolenia komputero
we, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w zakresie
edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicznego prze
twarzania danych, szkolenia w zakresie konserwacji komputerów,
szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia w zakresie
technik komputerowych, szkolenia w zakresie technik przetwarza
nia danych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szko
lenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia z obsługi pamięci
komputerowych, szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowa
nych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia kompute
rowe, szkolenia edukacyjne, publikowanie gier komputerowych,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu
gi fotograficzne, produkcja filmów w celach rozrywkowych, organi
zowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie wykładów edukacyj
nych, organizowanie warsztatów, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie programów szkoleniowych, organizo
wanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem kom
puterowym, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie
wykładów, produkcja filmów w celach edukacyjnych, organizowa
nie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach eduka
cyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach
szkoleniowych, organizowanie konferencji, organizowanie i prze
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, orga
nizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie gier i kon
kursów, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie festiwali
w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyj
nych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie
festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, or
ganizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie do
rocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, organizacja kon
kursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkole
niowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, na
uczanie z zakresu przetwarzania danych, nauczanie z zakresu prze
twarzania danych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, kursy
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, kursy
szkoleniowe w formie pisemnej, informacje dotyczące rozrywki
w postaci gier komputerowych udostępniane online z komputero
wej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjne, edukacja
w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja w dziedzinie posługi
wania się komputerami, edukacja w dziedzinie informatyki, informa
cja dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy da
nych lub z Internetu, edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja i szkolenia
w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, dostarczanie
informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących edu
kacji, badania edukacyjne, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, 42 wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego.
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(111) 312710
(220) 2017 12 27
(210) 480539
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) DE BIAŁYNIA WOYCIKIEWICZ DINA, Kraków, PL.
(540) FORUM DESIGNU
(540)

(531) 17.05.07, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, dekoracje wiszące [ozdoby], 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów w celach handlo
wych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 projek
towanie dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(111) 312711
(220) 2017 12 27
(210) 480592
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) pzu lab approved
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, pu
blikacje, broszury, czasopisma, informatory, kalendarze, katalogi,
skrypty, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
promocyjne, materiały do korespondencji, 35 reklama i marketing,
prowadzenie badań marketingowych, analiza marketingowa nieru
chomości, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie
ankiet marketingowych, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, rozpowszechnianie mate
riałów reklamowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i loka
lami mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami wystawowymi, badania
opinii publicznej, badania i analizy rynku, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistycz
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi audytorskie,
pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszuki
wanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządza
nie plikami, usługi zarządzania bazami danych i serwerami, prze
twarzanie danych, systematyzowanie i analiza danych, sortowanie
i edycja informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, kompilacja danych ma
tematycznych lub statystycznych, sortowanie i edycja informacji
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie w komputero
wych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach kompute
rowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do kom
puterowych baz danych, przetwarzanie baz danych i zarządzanie
nimi lub przechowywanie i udostępnianie danych, elektroniczny
serwis informacji typu on‑line polegający na tworzeniu baz da
nych i zarządzaniu bazami danych, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe,
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościo
wych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, zarządzanie towarzystwami,
funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, usługi
prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystry
bucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwesty
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cyjnych i powierniczych, prowadzenie rachunków bankowych, do
konywanie transakcji i przelewów elektronicznych, wykonywanie
czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości,
zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu
nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nierucho
mego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowa
nie finansowe, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie
informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji
o ofertach banków i podmiotów świadczących usługi finansowe,
usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finanso
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośred
nictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i po
wierzchni użytkowej, 41 usługi i aktywności edukacyjne, mianowi
cie dostarczanie informacji i szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów
korespondencyjnych, nauczanie indywidualne, prezentacji, warsz
tatów, sesji prywatnych, prowadzenie spotkań, zajęć, seminariów,
sympozjów, konferencji, małych grup, udostępnianie informacji
o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i szkolenia
edukacyjnego i zawodowego, usługi edukacji elektronicznej i in
formacje, mianowicie zapewnienie edukacji i szkoleń za pośrednic
twem cyfrowych materiałów audio i audiowizualnych oraz infor
macje na bazie tekstów za pośrednictwem Internetu, za pomocą
środków elektronicznych, produkcja i prowadzenie programów
audio i audiowizualnych, zapewnianie i dystrybucja prac kreowa
nych, zawierających informacje będące kombinacją materiałów
audio, wizualnych tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci
dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych, wiado
mości tekstowych, wiadomości audio i audiowizualnych, usługi
aktywności w zakresie publikowania, mianowicie publikacje elek
troniczne prac kreowanych, mianowicie publikacje prac zawierają
cych teksty, obrazy, materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich
kombinacje, multimediów, książek elektronicznych, magazynów
elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych, elektronicz
nych materiałów reklamowo‑promocyjnych, publikacji elektronicz
nych, ulotek elektronicznych, broszur elektronicznych, wszystkie
w postaci elektronicznej do dystrybucji elektronicznej w formatach
elektronicznych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków
papierowych, publikowanie publikacji prac tekstowych i graficz
nych, materiałów edukacyjnych, książek, magazynów, periodyków,
broszur, ulotek, ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, do
dystrybucji druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla
szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie
biznesu, zarządzania i konsultacji, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usłu
gi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług,
analizy, badania i doradztwo w zakresie stosowania i wdrażania
innowacyjnych technologii, usługi eksperckie, w tym inżynierskie,
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowa
dzenie prac badawczo‑rozwojowych w zakresie innowacyjnych
towarów i usług, wydawanie certyfikatów twórcom innowacyjnych
towarów i usług, informacja o powyższych usługach, odtwarzanie
baz danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych baz
danych, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający na
tworzeniu, prowadzeniu baz danych, doradztwo w zakresie bezpie
czeństwa, prowadzenie badań inżynierskich, prowadzenie badań
inżynierskich, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, ho
sting serwerów, portali i stron internetowych, komputerowych baz
danych, aplikacji mobilnych, usługi dostawcy hostingu w chmurze,
tworzenie, projektowanie, utrzymywanie i hosting stron interneto
wych dla osób trzecich, hosting przestrzeni pamięciowej na potrze
by stron internetowych, 45 doradztwo prawne, doradztwo w za
kresie własności intelektualnej, informacja o powyższych usługach.

(111) 312712
(220) 2017 12 28
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY.
(540) freezl pl

(210) 480607
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(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.20
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania poży
czek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udzielanie pożyczek
pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych i osobistych, usługi
powiernicze, usługi świadczone przez agencje kredytowe, usługi gwa
rancyjne, usługi świadczone przez agencje ściągania wierzytelności,
faktoring, usługi dotyczące informacji finansowych, usługi w zakresie
zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytu
łu refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finansowego,
usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi dotyczące umów
kredytowych, pożyczkowych, ratalnych, leasingowych, usługi analiz
finansowych, usługi w zakresie inwestycji finansowych, usługi powier
nicze, doradztwo w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicz
nego transferu środków pieniężnych, usługi udostępniania informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dotyczące
inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń finansowych, usługi agencji
rozrachunkowych, usługi lombardowe, usługi dotyczące kart lojalno
ściowych, usługi w zakresie udzielania rabatów w uczestniczących pla
cówkach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.
(111) 312713
(220) 2017 12 28
(210) 480612
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY.
(540) Wurmie
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania poży
czek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udzielanie pożyczek
pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych i osobistych, usługi
powiernicze, usługi świadczone przez agencje kredytowe, usługi
gwarancyjne, usługi świadczone przez agencje ściągania wierzy
telności, faktoring, usługi dotyczące informacji finansowych, usługi
w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościa
mi z tytułu refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finan
sowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi doty
czące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych, leasingowych,
usługi analiz finansowych, usługi w zakresie inwestycji finansowych,
usługi powiernicze, doradztwo w zakresie zadłużenia, usługi doty
czące elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi udo
stępniania informacji finansowych za pośrednictwem strony inter
netowej, usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń
finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lombardowe,
usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w zakresie udzielania
rabatów w uczestniczących placówkach innych osób poprzez wyko
rzystanie karty członkowskiej.
(111) 312714
(220) 2017 12 29
(210) 480659
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) Action Service & Distributie B.V., Zwaagdijk‑Oost, NL.
(540) W WERCKMANN PROFESSIONAL TOOLS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 15.07.01
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne, narzędzia mechaniczne, narzędzia
hydrauliczne, piły do cięcia płytek [elektronarzędzia], świdry [narzędzia
elektryczne], pogłębiacze stożkowe [narzędzia elektryczne], szydła [na
rzędzia elektryczne], narzędzia obrotowe [maszyny], obrabiarki do szlifo
wania, obrotowe noże oprawkowe [maszyny], imaki do narzędzi do ob
rabiarek, narzędzia modularne modułowe do maszyn, płytki i końcówki
z węglików spiekanych [narzędzia do maszyn], narzędzia elektryczne
do frezowania, frezy walcowo‑czołowe, tarcze tnące do użytku z na
rzędziami elektrycznymi, elektryczne przyrządy i maszyny do ostrzenia
narzędzi, narzędzia do gratowania (stępiania ostrych krawędzi metali)
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gratowniki obrotowe [części do maszyn], ostrza do narzędzi elektrycz
nych, materiały ścierne [narzędzia do maszyn], wymienne oprzyrzą
dowanie i przedłużenia do narzędzi elektrycznych, uchwyty i głowice
oraz akcesoria (przystawki) do głowic do narzędzi elektrycznych, pilniki
[narzędzia obsługiwane elektrycznie], narzędzia do układania glazury
i terakoty [maszyny], maszyny do układania płytek, nakładki do narzę
dzi obrotowych, obrotowe noże oprawkowe [części do maszyn], obra
biarki i maszyny do rozwiercania, wiertarki będące bezprzewodowymi
narzędziami z napędem elektrycznym, wiertła do obrotowych narzędzi
elektrycznych, narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz
z maszynami, narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz
z maszynami, maszyny do cięcia i obróbki skrawaniem, brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, tarcze ścierne do użytku z narzędziami
elektrycznymi, przyrządy elektryczne do mieszania płynów, wraz z na
czyniami, arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elek
trycznych, miniaturowe elektronarzędzia stanowiące części zestawów,
8 pasy na narzędzia, fartuchy na narzędzia świdry, wiertarki ręczne, to
pory ciesielskie, narzędzia do wycinania gniazda czopa, śrubokręty, tor
by na narzędzia [wyposażone], brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcz
nych], wiertła do narzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie],
torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, uchwyty i głowi
ce do wiertarek [części narzędzi obsługiwanych ręcznie], wiertła i świdry
[części narzędzi ręcznych], wiertła kręte do użytku wraz z narzędziami
obsługiwanymi ręcznie, klucze nasadowe [narzędzia ręczne], ostrza do
wyrzynarek [części narzędzi obsługiwanych ręcznie], tarcze szlifierskie
[toczaki], narzędzia ręczne, frezy [narzędzia ręczne], narzędzia do suche
go montażu, narzędzia ręczne do wykańczania muru suchego, narzę
dzia obrotowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], prostownice do ołowiu
[narzędzia obsługiwane ręcznie], uchwyty do przeciągania przewodów
[narzędzia ręcznie], szpachle [narzędzia ręczne], 9 maski ochronne,
osłony głowy, okulary ochronne, osłony do gniazdek elektrycznych,
ochronniki linii energetycznych, obuwie ochronne [przeciw wypadkom
lub urazom], ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub
urazami], obudowy ochronne do dysków magnetycznych, rękawice do
ochrony przed wypadkami, okulary do ochrony oczu.

(111) 312715
(220) 2017 12 30
(210) 480681
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) QLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) Qlab LABORATORY OF LIGHT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu oświetleniowego, 37 realizacja
uruchamianie i modernizacja prototypowych instalacji oświetle
niowych urzeczywistniona światłem naturalnym i/lub sztucznym,
42 projektowanie oświetlenia światłem naturalnym i/lub sztucznym
w tym oświetlenia ogólnego, awaryjnego, projektowanie iluminacji
budynków oraz oświetlenia terenu, dróg i obiektów inżynierskich,
obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkaniowych, pro
jektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie budownictwa
i oświetlenia światłem naturalnym i/lub sztucznym, badania labora
toryjne urządzeń elektrycznych oraz rozwiązań budowlanych zwią
zanych z oświetleniem naturalnym i/lub sztucznym.
(111) 312716
(220) 2017 12 30
(210) 480693
(151) 2018 08 06
(441) 2018 03 19
(732) STRZYŻEWSKI MAREK, Gdynia, PL.; SZALEWSKI TADEUSZ,
Gdańsk, PL.; RYSZKOWSKI LESŁAW, Gdańsk, PL.
(540) T MARS
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 21.03.14, 26.07.25, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
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(510), (511) 6 materiały do spawania: druty spawalnicze, druty prosz
kowe, druty do spawania aluminium, druty i pręty do spawania stali
nierdzewnej (inox), elektrody spawalnicze w otulinie, podkładki spa
walnicze, 7 spawarki i ich części, elektrody do urządzeń spawalni
czych: węglowe, zasadowe, nierdzewne, rutylowe, reduktory ciśnie
nia [spawalnicze], frezy trzpieniowe, ściernice (listkowe i żywiczne),
9 ochronna odzież robocza, odzież spawalnicza, rękawice robocze
i spawalnicze, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 312717
(220) 2017 12 30
(210) 480694
(151) 2018 08 06
(441) 2018 03 19
(732) STRZYŻEWSKI MAREK, Gdynia, PL.; SZALEWSKI TADEUSZ,
Gdańsk, PL.; RYSZKOWSKI LESŁAW, Gdańsk, PL.
(540) Marszal
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, biały
(531) 26.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo‑eksportowe oraz sprzedaży hur
towej i detalicznej towarów: urządzeń spawalniczych, przecinarek
plazmowych, osprzętu spawalniczego, uchwytów spawalniczych,
palników i osprzętu gazowego, materiałów do spawania: drutów spa
walniczych, drutów proszkowych, drutów do spawania aluminium,
drutów i prętów do spawania stali nierdzewnej (inox), elektrod spa
walniczych, podkładek spawalniczych, 37 serwis i naprawa urządzeń
spawalniczych, przecinarek plazmowych, osprzętu spawalniczego,
uchwytów spawalniczych, palników i osprzętu gazowego, adaptacje
i przeróbki urządzeń spawalniczych, wykonawstwo okablowania do
urządzeń spawalniczych na indywidualne zamówienie, adaptacje
osprzętu gazowego, wykonawstwo zestawów węży gazowych na
indywidualne zamówienie, 42 badania techniczne, atesty i walidacje
urządzeń spawalniczych, węży gazowych, badania przeciwporaże
niowe urządzeń spawalniczych i elektronarzędzi.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 312718
(220) 2018 01 03
(210) 480724
(151) 2018 07 23
(441) 2018 04 03
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MARVIPOL development
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, doku
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicz
nej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywa
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnali
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie kompute
rowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe,
gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputero
we, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biu
rowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biu
rowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do
pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache,
formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grają
ce z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne
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niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, ko
perty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma
teriały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do
butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy,
papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne,
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły
piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ry
sunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papie
rowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne
papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz
towe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, za
kładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do
sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki,
maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglą
dać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamó
wienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodar
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasa
dzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użycze
nia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów rekla
mowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządza
nia finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na
budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, po
średnictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i admini
strowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowa
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wy
szukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynaj
mu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwesty
cyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarzą
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalny
mi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi develo
perskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konser
wacja obiektów budowlano‑mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno
‑inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze
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wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z ob
sługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, in
formacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wyko
nywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbani
stycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 312719
(220) 2018 01 03
(210) 480770
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 05
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) PUNTINI
(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) 312720
(220) 2018 01 03
(210) 480777
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) Orkla ASA, Oslo, NO.
(540) MOLLINEK
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywności, witaminy
i preparaty witaminowe, minerały i preparaty mineralne, suplemen
ty diety dla niemowląt, suplementy diety dla dzieci, preparaty die
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tetyczne, suplementy dietetyczne, napoje dietetyczne, preparaty
i substancje farmaceutyczne: oleje z produktów pochodzących z mo
rza, oleje z wątroby dorsza i preparaty z wątroby dorsza do celów
medycznych, preparaty zawierające kwasy tłuszczowe, preparaty
i środki ziołowe do celów medycznych, tabletki na gardło, tabletki
i pastylki do łagodzenia i leczenia kaszlu i bólu gardła, olej rybny do
celów medycznych, 29 oleje jadalne .

(111) 312721
(220) 2016 01 15
(151) 2018 05 08
(441) 2016 04 25
(732) POLAKOW MARTA, Warszawa, PL.
(540) TAILOR MADE PR
(540)

(210) 451324

Kolor znaku: różowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje pubiic rclations, dys
trybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktu
alnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w me
diach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna, billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kompu
terowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie
reklamy prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ
kach przekazu, impresariat w działalności artystycznej, opracowywa
nie CV dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, arty
stów, doradztwo w zakresie doradztwa personalnego, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, budowanie świado
mości marki (branding), definiowanie celów komunikacyjnych firm,
opracowywanie strategii komunikacji firm, przeprowadzanie kam
panii reklamowych, tworzenie programów lojalnościowych, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, księgowość, usługi
podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość,
zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich, wyceny handlowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie in
formacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom
puterowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych,kom
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż
gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy, długopisy, pamięci
USB, parasoli, kalendarzy, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie
konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, seminariów,
warsztatów, komputerowe przygotowanie materiałów do publika
cji, publikowanie książek, pisanie tekstów innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
tekstów, publikowanie książek, informacja o imprezach rozrywko
wych, organizowanie przyjęć i spektakli, organizowanie imprez roz
rywkowych, edukacja, informacja o edukacji, rozrywka, informacja
o rozrywce, salony gier. informacja o imprezach rozrywkowych, usłu
gi komponowania układu graficznego publikacji inne niż do celów
reklamowych, 42 analizy systemów komputerowych, badania tech
niczne, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
usługi projektowe w zakresie reklamy, oznaczeń towarów i usług,
opakowań, etykiet, usługi projektowania i konstrukcji nowych wy
robów, opakowań, plakatów reklamowych i informacyjnych, folde
rów, wizytówek, znaków graficznych, projektowanie stoisk, wnętrz

4447

sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych
z promocją, reklamą projektowanie i opracowywanie szaty graficz
nej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, przedmiotów
upominków, digitalizacja dokumentów, obsługa baz danych do
stępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych
przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie stron interne
towych w imieniu osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowa
nie i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projek
towania stron internetowych, elektroniczna konwersja danych lub
programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro
niczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projek
towania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania kom
puterowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktu
alizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogra
mowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mia
nowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników, w celu organizowania grup, uczestniczenia w dys
kusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, bizne
sowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie
hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organi
zowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dysku
sji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące opro
gramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobiera
nie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie,
wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarcza
nie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci
łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów spo
łecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści
audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych oraz
usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających
informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profi
le osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwia
jącą użytkownikom on‑line tworzenie profili osobistych obejmują
cych informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz
transfer takich informacji na wiele stron internetowych.

(111) 312722
(220) 2017 07 24
(210) 474492
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 23
(732) ADAMOWICZ ADAM, Sopot, PL.
(540) FRACTAL
(510), (511) 9 ekrany projekcyjne, lampy optyczne, lasery nie do ce
lów medycznych, latarnie magiczne, aparaty projekcyjne, lusterka
optyczne, monitory ekranowe, neony reklamowe, baterie do oświe
tlenia, oświetlenie, światła błyskowe, sygnały świetlne, urządzenia
projekcyjne, wyroby optyczne, 11 elektryczne lampy, reflektory,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowego
celów innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe
do celów oświetlenia, luminescencyjne lampy oświetleniowe, lampy
oświetleniowe, urządzenia i instalacja do oświetlenia, oświetlenie su
fitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp, 35 usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
usługi sprzedaży bezpośredniej, wysyłkowej jak i za pośrednictwem
globalnej sieci komunikacyjnej, następujących towarów: ekrany
projekcyjne, lampy optyczne, lasery nie do celów medycznych, la
tarnie magiczne, aparaty projekcyjne, lusterka optyczne, monitory
ekranowe, neony reklamowe, baterie do oświetlenia, oświetlenie,
światła błyskowe, sygnały świetlne, urządzenia projekcyjne, wyroby
optyczne, elektryczne lampy, reflektory, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, lampy ultrafioletowego celów innych niż lecznicze,
lampy wyładowcze elektryczne rurowe do celów oświetlenia, lumi
nescencyjne lampy oświetleniowe, lampy oświetleniowe, urządzenia
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i instalacja do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetlenio
we, reflektory do lamp, promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 312723
(220) 2017 09 15
(210) 476488
(151) 2018 03 19
(441) 2017 11 27
(732) ADAMOWICZ ADAM, Sopot, PL.
(540) TOURMIX
(510), (511) 9 głośniki, urządzenia do odtwarzania dźwięku, wzmac
niacze, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi sprzeda
ży hurtowej lub detalicznej, bezpośredniej lub wysyłkowej, jak rów
nież za pośrednictwem globalnej sieci komunikacyjnej: głośników,
urządzeń do odtwarzania dźwięku, wzmacniaczy, usługi promocji
sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 312724
(220) 2017 11 20
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) CHO TOMASZ MEDPHARM, Łódź, PL.
(540) Oncofortan
(540)

(210) 479165

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czerwony, pomarańczowy,
niebieski, różowy, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety, środki spożywcze specjalnego prze
znaczenia medycznego, suplementy żywnościowe, suplementy żywno
ściowe zawierające witaminy i mikroelementy wzbogacające dietę na
bazie aminokwasów, suplementy żywnościowe zawierające witaminy
i mikroelementy wzbogacające dietę na bazie kwasów tłuszczowych,
suplementy żywnościowe zawierające witaminy i mikroelementy na
bazie węglowodanów, 29 dietetyczny środek spożywczy wysokobiał
kowy wzbogacający dietę, nie do celów leczniczych, dietetyczny środek
spożywczy wzbogacający dietę zawierający tłuszcze, nie do celów lecz
niczych, 30 dietetyczny środek spożywczy wzbogacający dietę zawiera
jący cukry, nie do celów leczniczych.
(111) 312725
(220) 2018 01 04
(210) 480808
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce, PL.
(540) AlgoHum
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa, ogrod
nictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości
chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów
rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawo
zy 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 mor
skich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników,
nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą przetworzenia odpadów
przez dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem
mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy
zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nie
organiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany jako nawozy,
powłoki nasienne jako nawozy, nawozy użyźniające glebę, siarczan
potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia ro
ślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej formie do użytku
w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy, wielo
składnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża hodowlane, materiały
do rozsady jako podłoża hodowlane, podłoża dla upraw bezgrunto
wych (rolnictwo), podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego,
podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowla
ne do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do
oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania
gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, zie
mia preparowana przeznaczona do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla
kultur stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriologicz
nych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych,
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środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki
odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemicz
ne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze
do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki bakteriobój
cze, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla
leśnictwa (herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy),
środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemicz
ne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki
grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów,
preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur
towej obejmujące: 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 kwiatowej,
nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawia
stych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, na
wozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mine
ralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane ze składników
morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników,
nawozy uzyskane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice,
nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów,
nawozy zawierające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciw
utleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy,
płynne nawozy, potas kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne
jako nawozy, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako na
wozy do listowia roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej
formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne
nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki
chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek
tycydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materia
ły do rozsady jako podłoża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane
w mikrobiologii, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), pod
łoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane,
podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew sto
sowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do
upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakteriolo
gicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicz
nych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, 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, środki przeciw roztoczom, środki
chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa
(herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki che
miczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne mody
fikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki grzybobój
cze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty
do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, orga
nizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych usług i towarów, doradztwo w zakresie zarzą
dzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 312726
(220) 2018 01 04
(210) 480817
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce, PL.
(540) HumiAgra
(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 kwiato
wej, 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, na
wozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane ze
składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy
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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, potas
kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, nawozy
użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku
jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze jako nawozy
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy,
syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony
nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, her
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe
podłoża hodowlane, materiały do rozsady jako 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 przeznaczona
do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla kultur stosowane w mikrobio
logii, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakteriobójcze,
podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobójcze, fungicy
dy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszające owady, środki
przeciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszczenia robactwa,
preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do stosowa
nia w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników,
preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
środki przeciw roztoczom, środki bakteriobójcze, środki chemiczne
dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (herbicydy),
środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki chemiczne dla
leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne modyfikujące za
chowanie do kontrolowania szkodników, środki grzybobójcze, środki
gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty do stery
lizacji gleby, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące:
produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i le
śnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, na
wozy 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, nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, na
wozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy na
turalne, nawozy naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy
organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy uzyskane
metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźnia
jące glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawie
rające azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze,
nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne na
wozy, potas kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawo
zy, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do
listowia roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej formie do
użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy,
wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemicz
ne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materiały do roz
sady jako podłoża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane w mikro
biologii, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), podłoża do
hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża
hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, prepara
ty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane
w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw, zie
mia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przezna
czona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakteriologicznych,
środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki
chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki od
straszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybo
bójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki
chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne dla leśnictwa
(herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (insektycydy), środki che
miczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki chemiczne mody
fikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki grzybobój
cze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, preparaty
do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
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telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, orga
nizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych usług i towarów, doradztwo w zakresie zarzą
dzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 312727
(220) 2018 01 04
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) symtiver
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 480837

(111) 312728
(220) 2018 01 05
(210) 480855
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WOMEN PRO
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posił
ków zawierające dodatki odżywcze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentraty, do
datki i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mi
neralnymi i aminokwasami, 29 produkty spożywcze wzbogacone
witaminami, minerałami i proteinami, białko do celów kulinarnych,
preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentraty i substancje od
żywcze wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa
sami, proteinowe batony bogate w składniki odżywcze, przekąski
owocowe, przekąski warzywne, dodatki do żywności do celów
niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczowych Omega 3 z dodat
kiem magnezu i/lub wapnia i/lub witamin, dodatki do żywności na
bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, mikroelementów, pojedynczo i w zesta
wach, 30 preparaty węglowodanowe i wysokoenergetyczne, w tym
koncentraty i substancje odżywcze węglowodanowe wzbogaco
ne witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, nie do celów
medycznych, gotowe do spożycia batony z ziaren, batony zbożowe,
batony energetyczne, wysokoproteinowe batony zbożowe, batony
z zawartością mleka albuminowego, owsa i ryżu, chrupki z pełnego
ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, kasza z ziarna pszennego, płatki
owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola),
artykuły spożywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki spo
żywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, desery z mu
esli, przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe, preparaty
zbożowe zawierające otręby z owsa.
(111) 312729
(220) 2018 01 05
(210) 480862
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PRO WOMEN
(540)

(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
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(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki po
siłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncen
traty, dodatki i substancje odżywcze wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, 29 produkty spożywcze
wzbogacone witaminami, minerałami i proteinami, białko do ce
lów kulinarnych, preparaty wysokoproteinowe, w tym koncentra
ty i substancje odżywcze wzbogacone witaminami, solami mine
ralnymi i aminokwasami, proteinowe batony bogate w składniki
odżywcze, przekąski owocowe, przekąski warzywne, dodatki do
żywności do celów niemedycznych, na bazie kwasów tłuszczo
wych Omega 3 z dodatkiem magnezu i/lub wapnia i/lub witamin,
dodatki do żywności na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczo
wych, z dodatkiem witamin, składników mineralnych, mikroele
mentów, pojedynczo i w zestawach, 30 preparaty węglowoda
nowe i wysokoenergetyczne, w tym koncentraty i substancje
odżywcze węglowodanowe wzbogacone witaminami, solami mi
neralnymi i aminokwasami, nie do celów medycznych, gotowe do
spożycia batony z ziaren, batony zbożowe, batony energetyczne,
wysokoproteinowe batony zbożowe, batony z zawartością mleka
albuminowego, owsa i ryżu, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
chrupki zbożowe, kasza z ziarna pszennego, płatki owsiane z do
datkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), artykuły spo
żywcze ze zbóż, przekąski na bazie zbóż, mieszanki spożywcze
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, muesli
składające się głównie z preparatów zbożowych, desery z muesli,
przekąski wytwarzane z muesli, preparaty zbożowe, preparaty
zbożowe zawierające otręby z owsa.

(111) 312730
(220) 2018 01 06
(210) 480879
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) NAZAREWICZ MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) VAN DOGH
(510), (511) 18 bagaż, chlebaki, derki, kagańce, kosmetyczki bez
wyposażenia, kufry bagażowe, myśliwskie worki, nosidełka dla nie
mowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, odzież dla zwie
rząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla zwierząt, osprzęt do
uprzęży, plecaki, podróżne torby na ubranie, postronki do uprzęży,
przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub ze
skóry wtórnej, sakwy, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, stro
je dla zwierząt domowych, szelki do prowadzenia dzieci, szelki do
prowadzenia zwierząt domowych, sznurkowe 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, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, zesta
wy podróżne [wyroby skórzane], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bokserki,
buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, chustki [apaszki],
cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia gło
wy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież],
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze
[wkładane na obuwie], kamizelki, kaptury [odzież], karczki koszul, ką
pielówki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kombinezony [odzież],
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, maski na
oczy do spania, mufki [odzież], mundury, nakrycia głowy, narzutki
na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obu
wie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelek
tryczne, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta, paski
[odzież], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pikowane
kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor
towe, poncza, poszetki, potniki, pulowery, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, sari, skarpetki, spódnice, spódnico‑spodenki, su
kienki, stroje na maskaradę, stroje przeciwdeszczowe, stroje plażo
we, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szarfy [do ubrania], taśmy do spodni pod stopy, wyprawki dziecięce
[odzież].
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(111) 312731
(220) 2018 01 08
(210) 480903
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) ROZBICKI ROBERT, Warszawa, PL.
(540) CPK
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, orga
nizowanie podróży, usługi transportowe w zakresie przewozu osób
i rzeczy, transport ludzi i towarów drogą, koleją, morzem i powie
trzem, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową,
koleją i drogą morską, chroniony transport przedmiotów warto
ściowych, czarterowanie samolotów, czartery, doradztwo w zakre
sie transportu, dostarczanie paczek, dostarczanie wiadomości, do
stawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii,
dystrybucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, holowanie,
informacja o składowaniu, informacja o transporcie, informacje
o ruchu drogowym, konfekcjonowanie towarów, logistyka trans
portu, magazynowanie i przechowywanie paliw, magazynowanie
i przechowywanie towarów, magazynowanie i przechowywanie
ładunków, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, nawi
gacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), obsługa bagażowa na
lotniskach, obsługa ładunków, obsługa naziemna towarów na lotni
skach, obsługa pasażerów, organizowanie biletów, organizacja, za
mawianie, rezerwacja podróży wszelkiego rodzaju i pośrednictwo
turystyczne wszelkiego rodzaju, organizowanie transportu, organi
zowanie i prowadzenie portów lotniczych, stacji kolejowych oraz
portów morskich i rzecznych, pakowanie towarów, parkowanie
samochodów, pilotowanie, pośrednictwo frachtowe, pośrednic
two w transporcie, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki,
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja bile
tów, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc parkingowych
przy lotniskach, rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, świadcze
nie usług komunikacyjnych (transport), transport autobusowy,
transport barkami, transport drogowy, transport i dostawy towa
rów, transport i przechowywanie odpadów, transport kolejowy,
transport lądowy, transport lotniczy, transport łodziami, transport
morski, transport osób, transport pasażerów i ładunków, transport
pasażerski, transport powietrzny, transport promowy, transport
rzeczny, transport towarów, udostępnianie obiektów i sprzętu lot
niskowego dla lotnictwa, udzielanie informacji dotyczących po
dróży i lotów, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów po
dróży, usługi agencji frachtowych, usługi agencji transportowych,
usługi biur podróży, usługi biur turystycznych, usługi cargo, usługi
car‑sharingu, usługi kierowców, usługi komunikacji wahadłowej dla
pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, usługi kon
sultacyjne związane z transportem, usługi kurierskie (wiadomości
lub towary), usługi lotniskowe, usługi w zakresie linii kolejowych
i transportu, usługi w zakresie linii lotniczych i transportu, usługi
nawigacyjne, usługi odprawy lotniskowej pasażerów, usługi por
tów lotniczych, stacji kolejowych oraz portów morskich i rzecznych,
usługi pocztowe i kurierskie, usługi pomocy drogowej w przypad
ku awarii pojazdów, usługi przeładunkowe, usługi ratownictwa,
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transferów lot
niskowych, usługi transportowe, usługi transportu barkami, usługi
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportowe au
tobusowe i autokarowe, usługi transportu pojazdami, usługi trans
portu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania
wycieczek, usługi w zakresie parkowania na lotniskach, usługi zwią
zane z liniami lotniczymi, usługi związane z odprawą pasażerów na
lotniskach, wydawanie biletów podróżnych, wynajem autokarów,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie linii kolejowych, wynajem
łodzi, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkin
gowych, wynajem samochodów, wynajem silników lotniczych, wy
najem statków powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych,
wynajem środków transportu, wynajmowanie transportu, wypo
życzanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie pojazdów,
wypożyczanie wagonów towarowych, załadunek oraz wyładunek
towarów i ładunków, załadunek, wyładunek statków, zwiedzanie
turystyczne.
(111) 312732
(220) 2018 01 09
(210) 480933
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LINK4 mama
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(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady
prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi
prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, usługi w zakresie docho
dzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wykrywania oszustw
w dziedzinie ubezpieczeń.

(111) 312733
(220) 2018 01 09
(210) 480934
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LINK4 mama
(540)

(531) 26.04.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady
prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi
prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, usługi w zakresie docho
dzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wykrywania oszustw
w dziedzinie ubezpieczeń.
(111) 312734
(220) 2018 01 09
(210) 480935
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) LINK4 mama
(540)

4451

(540)

(531) 03.04.18, 03.04.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy,
kapelusze, 38 wszelkiego rodzaju elektroniczne i komputerowe
przesyłanie, dostarczanie i udostępnianie informacji, usługi poczty
elektronicznej, światłowodowe przesyłanie danych i informacji, sa
telitarne przesyłanie danych i informacji, informacja w zakresie prze
syłu danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania danych, zlece
nia przywoławcze, usługi agencji informacyjnych oraz prasowych,
udostępnianie i dostarczanie informacji z wykorzystaniem usług
elektronicznych, udostępnianie linii czatów, czatroomów i forów
elektronicznych w Internecie, elektroniczna wymiana wiadomości za
pomocą czatów, pokojów czatów i forów internetowych, platformy
internetowej, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy
internetowe (Web‑Messaging), komputerowa transmisja wiadomo
ści i obrazów, usługi przesyłania danych, dźwięków i obrazów, trans
misja danych przez Internet, telekomunikacja za pomocą platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali w Internecie,
41 działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywko
wych, naukowych i kulturalnych, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
zawodów sportowych, nauczanie, organizacja szkoleń, organizowa
nie i prowadzenie szkoleń i kursów sportowych, prowadzenie klu
bów sportowych, usługi mające na celu rekreację w klubach odnowy
fizycznej, usługi instruktorów sportu, obsługa urządzeń sportowych,
wynajem obiektów sportowych, wydawanie publikacji multime
dialnych i internetowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wy
jątkiem pojazdów, usługi hazardowe on‑line, zapewnianie dostępu
do gier i turniejów on‑line, prowadzenie portalu internetowego
w zakresie udostępniania gier, doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji, gry oferowane w systemie on‑line z sieci komputerowej,
udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają do
stęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, informacja o powyższych
usługach, 42 programowanie komputerów, projektowanie oprogra
mowania, analizy systemów komputerowych, doradztwo kompute
rowe, odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa
i serwisowanie w zakresie oprogramowania komputerowego, aktu
alizacja oprogramowania, wypożyczanie komputerów i automatów
elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
oraz oprogramowania do automatów.

Kolor znaku: biały, fioletowy, jasnofioletowy, ciemnoróżowy,
różowy, szary
(531) 26.04.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, informacja
o ubezpieczeniach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wyceny dla
celów ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń ubezpieczeniowych,
usługi wyceny, regulowania, rozliczania, rozstrzygania i zaspokajania
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie likwidacji szkód z ty
tułu ubezpieczenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady
prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi
prawne w zakresie finansów i ubezpieczeń, usługi w zakresie docho
dzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi wykrywania oszustw
w dziedzinie ubezpieczeń.

(111) 312736
(220) 2018 01 11
(210) 480999
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) NYCZ ROMAN NYCZ OPTYK, Gliwice, PL.
(540) brylownia
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, okulary, okulary 3D,
okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, oku
lary progresywne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsło
neczne, oprawki do okularów, przyrządy zawierające okular, soczew
ki do okularów, zestawy soczewek, soczewki korekcyjne, obiektywy
[soczewki], lampy optyczne, soczewki optyczne, szkło optyczne,
urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki do okularów, soczewki
korekcyjne, soczewki optyczne, soczewki kontaktowe, soczewki pro
gresywne, 35 usługi sprzedaży towarów z zakresu optyki, 40 szlifo
wanie szkła optycznego, szlifowanie soczewek, montaż soczewek,
44 usługi optyczne, poradnictwo optyczne, diagnostyka wzroku.

(111) 312735
(220) 2018 01 10
(151) 2018 07 25
(441) 2018 04 09
(732) FANTASYEXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) IZAKO BOARS

(111) 312737
(220) 2018 01 11
(210) 481000
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) LELEK KRZYSZTOF FIRMA ARCHITEKTONICZNO
‑BUDOWLANA ARCH. KRZYSZTOF LELEK, Bielsko-Biała, PL.
(540) A STUDIO ATRIUM

(210) 480961
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamo
wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 41 publikowanie
czasopism i książek, usługi organizowania szkoleń i konferencji w za
kresie architektury, budownictwa oraz wystroju wnętrz, 42 usługi
w zakresie projektowania architektonicznego, projektowania bu
dowlanego i projektowania wnętrz, porady i doradztwo w zakresie
architektury, budownictwa oraz projektowania wnętrz.
(111) 312738
(220) 2018 01 12
(210) 481072
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) konto Przekorzystne
(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 depozy
tów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządze
nia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czyt
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostęp
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsłu
gi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 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
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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, 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, admini
strowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, fak
toring 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, 38 usługi telekomu
nikacyjne, usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu
elektronicznego oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej
informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów,
urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za po
średnictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń
elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępnia
nia platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finan
sowych i bankowych oraz prezentowania informacji.

(111) 312739
(220) 2018 01 12
(210) 481075
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) konto Przekorzystne Banku Pekao S.A.
(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 elektroniczna
do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfi
kacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, automa
tyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechani
zmy na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszy
ny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, maszyny
liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płat
niczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwe
stycyjnych, oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunika
cyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatni
czym współdziałanie z terminalami i czytnikami, oprogramowania do
zabezpieczenia 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, analizy
rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie eksper
tyz ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materia
łów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
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reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu rekla
mowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, opracowywa
nie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowa
nia i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usłu
gach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna,
usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, admi
nistrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe,
pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszyst
kich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosun
kach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czeko
wych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji
bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi makler
stwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w zakresie
wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwo
wych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów warto
ściowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont depo
zytowych 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, in
westycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze
emerytalne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwe
stycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami
emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart
płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu
pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipo
teczna, udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredyta
mi hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy,
faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw fi
nansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan
sowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecz
nej, 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 telekomunikacyjne, usługi
przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, obra
zowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego
oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji poprzez
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomuni
kacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji
elektronicznych, usługi udostępniania platformy internetowej używa
nej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezen
towania informacji.

(111) 312740
(220) 2018 01 15
(210) 481097
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 03
(732) BIURO RACHUNKOWE SRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL.
(540) Biuro Rachunkowe SRW
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi z zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie rachunkowości, skomputeryzo
wane prowadzenie rachunkowości, administrowanie listami płac na
rzecz osób trzecich, usługi w zakresie sporządzania listy płac, prze
twarzanie danych w dziedzinie listy płac, komputerowe sporządza
nie list płac, 41 szkolenia biznesowe.

(111) 312741
(220) 2018 01 15
(210) 481124
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, PL.
(540) COLOURS FACTORY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fo
tografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pako
wania, afisze, plakaty, broszury, czasopisma [periodyki], publikacje
drukowane, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane],
kalendarze, kartki z życzeniami, karty indeksowe [artykuły papierni
cze], katalogi, materiały drukowane, naklejki adresowe, nalepki, na
klejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obwoluty papierowe
na dokumenty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], teczki na
dokumenty, skoroszyty [artykuły biurowe], torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wy
druki graficzne, wyroby z kartonu, pocztówki, książki, 35 reklama,
agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, marketing, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama bilboardowa, reklama za po
średnictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, sortowanie danych w bazach komputerowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w kom
puterowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zaku
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie plat
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie targów w ce
lach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie kojarzenia part
nerów biznesowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży przez
sieć Internet (e‑sklep), 40 usługi drukarskie, drukowanie, introligator
stwo, poligrafia.
(111) 312742
(220) 2018 01 16
(210) 481136
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) MDP
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.13, 18.01.07, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 6 plakietki metalowe, 14 puchary, 16 foldery, kalendarze,
koperty, karty pocztowe, długopisy, notatniki, papier listowy, plaka
ty, plansze ( banery ), 18 plecaki, torby turystyczne‑podróżne, 28 ma
skotki.
(111) 312743
(220) 2018 01 16
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) CZUPRYNA JAROSŁAW, Częstochowa, PL.
(540) smugplast

(210) 481169
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(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, ma
teriały z tworzyw sztucznych do opakowań, 17 tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej, formowane wtryskowo, wytłaczane, w tym
stosowane w produkcji: bloki, arkusze, belki, bloki, płyty, folia, pręty,
rury i rurki, rury gięte, rury gięte i przewody gięte do celów hydrau
licznych, tuleje identyfikacyjne do rur, izolacje do rur i osprzęt do
rur składający się głównie z tworzywa sztucznego, materiały wypeł
niające, uszczelniające i izolacyjne z tworzywa sztucznego, włókna
z tworzywa sztucznego do użytku w produkcji kordu oponowego,
tworzywa sztuczne termozgrzewalne do produkcji pokryw do po
jemników, półprodukty z sztuczne z tworzywa sztucznego, 19 prze
źroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, spienione
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, piankowe tworzywa
sztuczne do użytku w budownictwie, krawędzie trawników z two
rzywa sztucznego, podsufitki z tworzywa sztucznego, arkusze i pasy
z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, ogrodzenia z tworzyw sztucz
nych, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
rury niemetalowe stosowane w budownictwie, 20 wyroby z two
rzyw sztucznych, ozdobne wyroby z tworzyw sztucznych w formie
wyciśniętej, bibeloty, artykuły z tworzyw sztucznych dla potrzeb
gospodarstwa domowego, ozdoby z tworzyw sztucznych, biżuteria
z tworzyw sztucznych, szkatułki z tworzyw sztucznych, bransolet
ki identyfikacyjne, dekoracje przestawne, dozowniki do ręczników
niemetalowe, dzieła sztuki z tworzyw sztucznych, figurki, statuetki
z tworzyw sztucznych, ramki, tabliczki identyfikacyjne niemetalo
we, koraliki, zasłony z koralików, skrzynki na listy, wieszaki na odzież,
kasety, pudełka, skrzynie, pojemniki z tworzyw sztucznych, ścienne
plakiety ozdobne, tablice rejestracyjne niemetalowe, postumenty
pod doniczki na kwiaty, obudowy i osłony zniczy, świec, lampionów
z tworzyw sztucznych, wywieszki, tabliczki z tworzyw sztucznych,
podstawki pod znicze, lampiony tworzyw sztucznych, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzyw sztucznych do zastosowania do mebli,
zawory z tworzywa sztucznego inne niż do celów medycznych lub
jako części maszyn, stojaki, półki jako meble wytworzone z tworzy
wa sztucznego, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi
mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego
do mebli, pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, kołki do
mocowania do namiotów z tworzywa sztucznego, blokady do okien
z tworzywa sztucznego, elementy mocujące z tworzywa sztuczne
go, karty‑klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, klipsy z two
rzyw sztucznych do zamykania torebek, krążki z tworzyw sztucznych
do zasłon na linki, spusty jako zawory z tworzyw sztucznych, szyldy
z tworzyw sztucznych, 21 wanienki z tworzywa sztucznego dla dzie
ci, półki z tworzywa sztucznego do wanien, kubki z tworzyw sztucz
nych, butelki i nakrętki z tworzyw sztucznych oraz przybory do użyt
ku domowego i kuchennego nie z metali szlachetnych, pojemniki na
chleb, pudełka, sitka i wiaderka nie z metali szlachetnych, 22 zamyka
ne szczelnie torby z tworzywa sztucznego do transportu materiałów
w dużych ilościach, markizy z tworzyw sztucznych, 35 reklama za po
średnictwem sieci komputerowej, agencje importowo‑eksportowe,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa
rów, mianowicie, której przedmiotem są: folia z tworzywa sztuczne
go do opakowywania, materiały z tworzyw sztucznych do opakowań,
tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej, formowane wtryskowo,
wytłaczane, w tym stosowane w produkcji: bloki, arkusze, belki, blo
ki, płyty, folia, pręty, rury i rurki, rury gięte, rury gięte i przewody gięte
do celów hydraulicznych, tuleje identyfikacyjne do rur, izolacje do rur
i osprzęt do rur składający się głównie z tworzywa sztucznego, ma
teriały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne z tworzywa sztucz
nego, włókna z tworzywa sztucznego do użytku w produkcji kordu
oponowego, tworzywa sztuczne termozgrzewalne do produkcji
pokryw do pojemników, półprodukty z sztuczne z tworzywa sztucz
nego, przeźroczyste tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie,
spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, piankowe
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, krawędzie trawni
ków z tworzywa sztucznego, podsufitki z tworzywa sztucznego, ar
kusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, materiały
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, ogrodzenia z two
rzyw sztucznych, panele z tworzyw sztucznych do użytku w bu
downictwie, rury niemetalowe stosowane w budownictwie, wyroby
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z tworzyw sztucznych, ozdobne wyroby z tworzyw sztucznych w for
mie wyciśniętej, bibeloty, artykuły z tworzyw sztucznych dla potrzeb
gospodarstwa domowego, ozdoby z tworzyw sztucznych, biżuteria
z tworzyw sztucznych, szkatułki z tworzyw sztucznych, bransolet
ki identyfikacyjne, dekoracje przestawne, dozowniki do ręczników
niemetalowe, dzieła sztuki z tworzyw sztucznych, figurki, statuetki
z tworzyw sztucznych, ramki, tabliczki identyfikacyjne niemetalo
we, koraliki, zasłony z koralików, skrzynki na listy, wieszaki na odzież,
kasety, pudełka, skrzynie, pojemniki z tworzyw sztucznych, ścienne
plakiety ozdobne, tablice rejestracyjne niemetalowe, postumenty
pod doniczki na kwiaty, obudowy i osłony zniczy, świec, lampionów
z tworzyw sztucznych, wywieszki, tabliczki z tworzyw sztucznych,
podstawki pod znicze, lampiony tworzyw sztucznych, dekoracyjne
listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z tworzyw sztucznych do zastosowania do mebli,
zawory z tworzywa sztucznego inne niż do celów medycznych lub
jako części maszyn, stojaki, półki jako meble wytworzone z tworzy
wa sztucznego, listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi
mebli, dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego
do mebli, pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, kołki do
mocowania do namiotów z tworzywa sztucznego, blokady do okien
z tworzywa sztucznego, elementy mocujące z tworzywa sztuczne
go, karty‑klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, klipsy z two
rzyw sztucznych do zamykania torebek, krążki z tworzyw sztucz
nych do zasłon na linki, spusty jako zawory z tworzyw sztucznych,
szyldy z tworzyw sztucznych, wanienki z tworzywa sztucznego dla
dzieci, półki z tworzywa sztucznego do wanien, kubki z tworzyw
sztucznych, butelki i nakrętki z tworzyw sztucznych oraz przybory
do użytku domowego i kuchennego nie z metali szlachetnych, po
jemniki na chleb, pudełka, sitka i wiaderka nie z metali szlachetnych,
zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego do transportu
materiałów w dużych ilościach, markizy z tworzyw sztucznych,
-pozwalające nabywcom oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej, w sklepie oraz hurtowni, 40 obróbka i przetwarzanie
materiałów z tworzyw sztucznych, produkcja rzemieślnicza na zamó
wienie i montowanie wykonanych elementów, obróbka materiałów
z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych,
recykling tworzyw sztucznych, sortowanie materiałów i odpadów
nadających się do recyklingu‑przetwarzanie, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych,
nakładanie powłok na tworzywa sztuczne, produkcja na zamówie
nie, barwienie, przetwarzanie tworzyw sztucznych dla osób trzecich,
42 usługi inżynieryjne dla osób trzecich, programowanie kompu
terowe w dziedzinie modelowania i budowy modeli produktów
z tworzyw sztucznych i form do wytwarzania produktów z tworzyw
sztucznych.

(111) 312744
(220) 2018 01 16
(210) 481171
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) ZAGALSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.; AKHVLEDIANI ZAZA,
Warszawa, PL.
(540) foodie’s goodies
(540)

(531) 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 masło, masło orzechowe, masło arachidowe, masło
migdałowe, masło kokosowe, masło sezamowe, masło z orzechów
nerkowca, krem na bazie masła, masło kakaowe, soki roślinne do
gotowania, sok pomidorowy do gotowania, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, ajvar, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemnia
czane, dżemy, ekstrakty mięsne, falafel, galaretki, galaretki owoco
we, guacamole, grzyby konserwowe, hummus, tahini, jogurt, kiszo
ne warzywa, koncentraty rosołowe, marmolada, mięso i wędliny,
mleko, mleko kokosowe, mleko migdałowe, mleko w proszku, mleko
skondensowane, oleje spożywcze, oliwa z oliwek, oliwki konserwo
wane, owoce kandyzowane, orzechy preparowane, pikle, przeciery
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warzywne, warzywa w puszkach, warzywa gotowane, 30 makarony,
sosy do makaronów, ramen, gotowe potrawy na bazie makaronu,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
sosy, przyprawy smakowe, sosy, marynaty, sos sojowy, sosy pomido
rowe, chutney, sos bbq, sos jerk, sos ostro‑kwaśny, pesto, przyprawy,
przyprawy korzenne, zioła konserwowane jako przyprawy, curry.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 312745
(220) 2018 01 16
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 16
(732) WNUK LIDIA, Gdańsk, PL.
(540) Borka
(540)

(210) 481183

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.15
(510), (511) 31 świeże owoce, 40 przetwórstwo owoców.
(111) 312746
(220) 2018 01 17
(210) 481217
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń, PL.
(540) DROBEK
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt, mieszanki paszowe pełnoporcjo
we, uzupełniające, mineralne dla drobiu.
(111) 312747
(220) 2018 01 19
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) HUBERT JAKUB, Łódź, PL.
(540)
(540)

(210) 481362

(531) 03.07.11
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty podarunkowe, kodo
wane karty lojalnościowe, 16 drukowane ulotki informacyjne, ulotki,
ulotki drukowane, ulotki reklamowe, afisze, plakaty z papieru lub kar
tonu, afisze, plakaty, arkusze informacyjne, banery wystawowe wy
konane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety wstępu, biu
letyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], bony
upominkowe, bony wartościowe, bony, broszury, broszury drukowa
ne, broszury z programem, cenniki, chorągiewki papierowe, czasopi
sma [periodyki], dekoracje z papieru [flagi], drukowane arkusze infor
macyjne, drukowane bilety, drukowane bilety wstępu na imprezy,
drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane dyplomy
[nagrody], drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe
tablice reklamowe, drukowane karty informacyjne, drukowane ko
munikaty prasowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane nagrody, drukowane papierowe
tablice reklamowe, drukowane programy zajęć, drukowany materiał
promocyjny, ilustrowane albumy, instrukcje obsługi do sprzętu do
ćwiczeń, katalogi, książeczki kuponowe, książki, książki informacyj
ne, kupony, kupony drukowane, listy informacyjne, materiały druko
wane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
materiały szkoleniowe i instruktażowe, okładki czasopism, periodyki,
periodyki drukowane, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, plakaty
wykonane z papieru, plakaty reklamowe, plakietki papierowe, pla
kietki z tektury, programy drukowane, programy imprez, publikacje
drukowane, publikacje periodyczne drukowane, publikacje promo
cyjne, publikacje reklamowe, tablice reklamowe z kartonu, tablice
reklamowe z tektury, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice ogło
szeniowe z kartonu lub papieru, wizytówki, zaproszenia, zawiado
mienia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zawieszki tekturowe,
papierowe karty lojalnościowe, karty upominkowe, karty informacyj
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ne, drukowane karty informacyjne, 35 reklama, rozpowszechnianie
reklam, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, umieszczanie
reklam, reklamy online, reklama zewnętrzna, reklama i usługi rekla
mowe, usługi reklamowe, reklama i marketing, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, zarządzanie programem rabatowym
w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, admini
strowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie pro
gramami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie pro
gramów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, marketing
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa
programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowa
nie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywa
cyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych
i zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do ce
lów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra
mów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj
nych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, pro
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie
sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze
znaczkami do wymiany, usługi w zakresie programów lojalnościo
wych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, zarządzanie programami lojalno
ściowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie progra
mami lojalnościowymi, zarządzanie programami lojalności klientów
i programami motywacyjnymi, bezpośrednia reklama pocztowa,
dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych mate
riałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja druko
wanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa
nych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych drogą poczto
wą, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja mate
riałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystry
bucja ulotek promocyjnych, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kart rabatowych, reklama korespondencyjna,
rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie ogło
szeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w internecie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez
pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj
nych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów rekla
mowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic
twem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart raba
towych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro
mocyjnych, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów
lojalnościowych dla klientów, organizowanie i zarządzanie progra
mami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i progra
mami lojalnościowymi, usługi reklamowe w zakresie zwiększania
świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lo
kalnych sklepach, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za
pomocą mediów społecznościowych, 36 emisja bonów wartościo
wych w ramach programu członkowskiego dla klientów, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko
rzystanie karty członkowskiej, emisja bonów wartościowych, emisja
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emi
sja bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, emisja
kart przedpłaconych, emisja talonów, kuponów i bonów wartościo
wych, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami
lojalnościowymi, wydawanie certyfikatów upominkowych, które
mogą być zrealizowane poprzez wymianę na towary lub usługi, wy
dawanie kuponów rabatowych, gromadzenie funduszy na cele cha
rytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizacja zbiórek,
organizacja zbiórek charytatywnych, organizowanie zbierania fun
duszy, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trze
cich], udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na
cele charytatywne, organizacja zbiórek, zbieranie funduszy, zbiórki
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funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczyn
ne, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi zarządzania nie
ruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, 41 biblioteki, bi
blioteka [wypożyczalnia książek], akademie, dostarczanie informacji
dotyczących książek, dostarczanie informacji na temat aktywności
kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sporto
wych, edukacja, edukacja językowa, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, edukacja dorosłych, edukacja, roz
rywka i sport, edukacja sportowa, edukacja w zakresie bezpieczeń
stwa drogowego, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w internecie, fitness kluby, fankluby, fotoreportaże,
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o biletach na im
prezy rozrywkowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, infor
macja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
informacje dotyczące edukacji sportowej, informacje na temat spor
tu, informacje o rekreacji, kabarety, kabarety i dyskoteki, koncerty
muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie i pro
wadzenie konferencji, kursy językowe, kursy samoświadomości
[szkolenia], kursy w zakresie rozwoju osobistego, multimedialne wy
dania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wy
dania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicz
nych, obsługa bibliotek, organizacja i prezentacja przedstawień na
żywo, organizacja gier, organizacja i prezentacja widowisk, organiza
cja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przepro
wadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie im
prez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor
towych, organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, organizacja i przeprowadzanie aktyw
ności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor
towych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, or
ganizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, or
ganizacja imprez sportowych, organizacja rezerwacji biletów na
spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywek mu
zycznych, organizacja szkoleń, organizacja widowisk, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wy
staw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkolenio
wych, organizacja zajęć, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie festiwa
li, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, or
ganizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festi
wali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kultu
ralnych, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie fe
stynów w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach
kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, orga
nizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, orga
nizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie
dzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i zarządzanie imprezami
sportowymi, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywko
wych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizowanie imprez muzycznych, organi
zowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywko
wych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, organizowa
nie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie im
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizo
wanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie koncertów, or
ganizowanie koncertów muzycznych, organizowanie konferencji,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie kon
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizo
wanie konkursów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw
ka], organizowanie konkursów sportowych, organizowanie
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konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów w ce
lach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w zakresie rozryw
ki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizo
wanie przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie roz
rywki wizualnej, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,
organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, orga
nizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie spotkań i konfe
rencji, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyj
nych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych,
organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, or
ganizowanie warsztatów, organizowanie widowisk [impresariat], or
ganizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie wido
wisk w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach
edukacyjnych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie widowisk mu
zycznych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie wy
kładów, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizo
wanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, orga
nizowanie występów na żywo, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowa
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawo
dów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], planowanie i przepro
wadzanie imprez [rozrywka], planowanie widowisk, pokazy na żywo
w celach rozrywkowych, prezentacja przedstawień muzycznych,
prezentacja przedstawień na żywo, prezentacja imprez rozrywko
wych na żywo, prezentacja występów zespołów muzycznych na
żywo, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], wystawy
muzealne, wystawy sztuki, organizowanie zawodów i imprez sporto
wych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawo
dów sportowych i imprez sportowych, usługi informacyjne w zakre
sie biletów na wydarzenia sportowe, kursy szkoleniowe.

(111) 312748
(220) 2018 01 22
(210) 481453
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) PRO DUCT BY BUSINESS FRIENDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IncentiveApp
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komór
kowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, interaktywne oprogra
mowanie komputerowe, 35 przeprowadzanie programów motywa
cyjnych dla pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, 39 usługi
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych,
rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, usłu
gi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień
na transport, organizowanie podróży, 42 rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], 43 usługi agencji podróży w zakresie dokonywania
rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwa
terowania w hotelach, usługi biur podróży w zakresie organizowania
zakwaterowania.
(111) 312749
(220) 2018 01 22
(210) 481472
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH M. WOZIŃSKI A. KULISZ
SPÓŁKA PARTNERSKA, Zielona Góra, PL.
(540) WOZIŃSKI KULISZ Kancelaria Radców Prawnych
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady prawne,
zastępstwo procesowe.
(111) 312750
(151) 2018 07 17

(220) 2018 01 23
(441) 2018 04 03

(210) 481510
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(732) ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Cilak Probiotyk
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.14, 26.04.16
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, farmaceutyki i naturalne środki leczni
cze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, prepa
raty diagnostyczne.
(111) 312751
(220) 2018 01 24
(151) 2018 08 02
(441) 2018 02 26
(732) SZLĄZAK PIOTR ALENTO, Krępiec, PL.
(540) u Kawiarza
(540)

(210) 481520
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produkty do stylizacji rzęs, płatki pod oczy, taśmy do aplikacji rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, produkty do
aplikacji rzęs, pęsety, sprzedaż wysyłkowa, usługi doradcze dotyczą
ce branży kosmetycznej, obsługa targów, aukcje publiczne, aukcje
internetowe, marketing, reklama, obsługa targów on‑line, reklama
prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboar
dowa, organizacja i współudział w targach, udzielanie porad konsu
mentom, organizowanie wystaw, pokazów związanych z promocja
powyższych świadczeń i towarów, 41 prowadzenie kursów szkole
niowych, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja mate
riałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, pro
dukcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych
kursach, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe
w formie pisemnej, kursy kosmetyczne, produkcja materiałów kurso
wych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, zapewnianie
kursów instruktażowych w zakresie usuwania zbędnego owłosienia,
prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania działalno
ścią gospodarczą, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych
ludzi przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywa
nia określonych zawodów, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biz
nesem, 44 gabinety kosmetyczne, usługi doradcze związane z pielę
gnacją skóry, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi mani
cure, usługi pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie hi
gieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
usługi związane z prowadzeniem gabinetów kosmetycznych.

(111) 312753
(220) 2018 01 24
(210) 481527
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) # GaMERS GonNA PLAY
(540)
(531) 02.01.18, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ryż,
tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciasto na wypieki,
wyroby cukiernicze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do
pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy korzen
ne, lód, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie, usługi
rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne.
(111) 312752
(220) 2018 01 24
(151) 2018 08 02
(441) 2018 02 26
(732) JEZIORSKA AGNIESZKA, Kraków, PL.
(540) Diamond Lashes
(540)

(210) 481525

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, kleje do mocowania rzęs, primery do
rzęs, cleanery do rzęs, preparaty do mycia rzęs, preparaty do pie
lęgnacji rzęs, kosmetyki do rzęs, henna w proszku, płyny do mycia
twarzy, maseczki na twarz, barwniki do celów kosmetycznych, pre
paraty upiększające, preparaty do pielęgnacji oczu, preparaty do
pielęgnacji twarzy, produkty do stylizacji rzęs, płatki pod oczy, taśmy
do aplikacji rzęs, waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosme
tyków, produkty do aplikacji rzęs, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
(również za pośrednictwem strony internetowej) produktów takich
jak: sztuczne rzęsy, kleje do mocowania rzęs, primery do rzęs, cle
anery do rzęs, preparaty do mycia rzęs, preparaty do pielęgnacji rzęs,
kosmetyki do rzęs, henna w proszku, płyny do mycia twarzy, masecz
ki na twarz, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty upiększa
jące, preparaty do pielęgnacji oczu, preparaty do pielęgnacji twarzy,

Kolor znaku: biały, fioletowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [laptopy], kom
puter tablet, netbooki [komputery], oprogramowanie laptopów
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, mikrofony, słuchawki, smartfony,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie
telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarza
nia dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy
wania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do
gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste
i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane ta
śmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, sprzęt
komputerowy do gier komputerowych, oprogramowanie gier
komputerowych do pobrania, oprogramowanie do aplikacji kom
puterowych do gier, oprogramowanie do gier elektronicznych do
telefonów komórkowych, programy komputerowe nagrane, pro
gramy gier komputerowych ładowalne z Internetu, urządzenia
do gier komputerowych współpracujące z dyskami CD‑ROM oraz
oprogramowanie do nich, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników
telewizyjnych, 28 sprzęt do gier wideo, konsole do gier, podręcz
ne konsole do gry, urządzenia do gier komputerowych, przenośne
urządzenia do gier, futerały na akcesoria do gier, urządzenia do
domowych gier wideo, urządzenia do gier wideo podłączane do
telewizorów, kontrolery do konsoli gier, urządzenia do gier elek
tronicznych przystosowane do użytku z ekranami lub monitorami
zewnętrznymi, dżojstiki do gier wideo, gry elektroniczne dla dzie
ci, domowe maszyny do gier wideo, podstawki pod słuchawki do
domowych gier wideo, joysticki wyłącznie do użytku z maszynami
do domowych gier wideo, torby ochronne specjalnie przystosowa
ne do ręcznych gier wideo, 35 reklama, organizacja kampanii re
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klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usłu
gi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych,
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych‑Internetu, pośrednictwo w sprzedaży
towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kom
pilacji, systematyzacji pisemnych informacji i ich przekazywaniu
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie
pakietów informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do
indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w syste
mie on‑line: prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej
i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towarów
i usług rozrywkowych, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie:
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi związane
z portalami telekomunikacyjnymi, usługi związane z portalami
internetowymi, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórko
wej, usługi dostępu do Internetu, usługi poczty elektronicznej, na
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach
telekomunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie infor
macji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te
lefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami infor
matycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu tele
fonicznego, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczy
wistym, 41 usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem
sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, usługi
w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych
przez terminale komputerowe lub telefon komórkowy, udostęp
nianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp po
przez globalną sieć i/lub Internet, organizowanie rozrywki interne
towej, informacje o imprezach internetowych, usługi rozrywkowe
w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi nauczania i rozryw
ki prowadzone za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, orga
nizacja gier rozrywkowych, w tym gier on‑line, udostępnianie gier
komputerowych on‑line, usługi w zakresie gier w rzeczywistości
wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej.

(111) 312754
(220) 2018 01 25
(210) 481571
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) JANAS PAWEŁ FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI
MULTIINTEGRA, Tychy, PL.
(540) MŁODE WILKI
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, zielony, czerwony
(531) 03.01.08, 03.01.24, 26.13.25, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna
styczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wcze
snoszkolna.
(111) 312755
(220) 2018 01 25
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa, PL.
(540) Wawa TAXI 22 333 4444

(210) 481575
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(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, biały
(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, przeno
szenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, transport samocho
dowy, rezerwacja miejsc na podróż, usługi taksówek, pośrednictwo
w transporcie, informacja o transporcie, transport pasażerski, trans
port podróżnych, wypożyczanie samochodów.
(111) 312756
(220) 2018 01 25
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa, PL.
(540) Wawa TAXI 22 333 4444
(540)

(210) 481577

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, przeno
szenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, transport samocho
dowy, rezerwacja miejsc na podróż, usługi taksówek, pośrednictwo
w transporcie, informacja o transporcie, transport pasażerski, trans
port podróżnych, wypożyczanie samochodów.
(111) 312757
(220) 2018 01 25
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) WIECZOREK AGATA ANNA, Warszawa, PL.
(540) Wawa TAXI 22 333 4444
(540)

(210) 481579

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, czarny, biały
(531) 16.01.04, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi kierowców, wypożyczanie pojazdów, przeno
szenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, transport samocho
dowy, rezerwacja miejsc na podróż, usługi taksówek, pośrednictwo
w transporcie, informacja o transporcie, transport pasażerski, trans
port podróżnych, wypożyczanie samochodów.
(111) 312758
(220) 2018 01 25
(210) 481603
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) GRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) MONTER SHOP samoobsługowa hurtownia instalacyjna
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny, ciemnoszary, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 04.05.15, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich
towarów jak: urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia,
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suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, usługi
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym globalnej
sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa
handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zapewnianie platformy interne
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.

(111) 312759
(220) 2018 01 26
(210) 481642
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE, Szczecin, PL.
(540) PŻM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 14.09.10, 26.05.02, 26.05.10, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, zarządzanie w działalności han
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie to
warów, organizowanie podróży.
(111) 312760
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

(210) 481694

Kolor znaku: brązowy, beżowy, biały, czerwony, zielony,
jasnozielony, czarny
(531) 03.05.05, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów reklamo
wych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, zawieszek),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plaka
ty reklamowe, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie mate
riałów ulotek, prospektów druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, re
klamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szcze
gólności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza
nie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe‑organizowanie,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, orga
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre
sie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciar
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stwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia
nie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkole
niowe w dziedzinie narciarstwa usługi szkoleniowe w zakresie spor
tu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zaję
cia sportowe i rekreacyjne, zawody sportowe‑organizowanie, usłu
gi edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć
sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 312761
(220) 2018 01 29
(210) 481695
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO‑PRODUKCYJNE
DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) centrum bhp wpp
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalności gospodarczej w dziedzinie bezpieczeń
stwa i higieny pracy, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar
czą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, sprzedaż detaliczna
i hurtowa, także za pośrednictwem Internetu następujących arty
kułów: środków ochrony indywidualnej, artykułów p‑pożarowych,
gaśnic, apteczek, odzieży ochronnej, bezrękawników, kamizelek, far
tuchów, kombinezonów roboczych, odzieży ostrzegawczej, odzieży
skórzanej spawalniczej, spodni roboczych, obuwia roboczego, trze
wików roboczych, półbutów, sandałów, obuwia ocieplanego, obu
wia specjalistycznego, w tym spawalniczego, hełmy, kaski, czapki
letnie, czapki zimowe, google, okulary ochronne, ochronniki słuchu,
detektory gazu, maski, półmaski, karabinki, zatrzaśniki, liny zabez
pieczające, szelki bezpieczeństwa, słupołazy, odzież medyczna, obu
wie ochronne, rękawice bawełniane, rękawice kevlarowe, rękawice
antyprzecięciowe, rękawice spawalnicze, rękawice termoodporne,
wzmacniane skórą, czyściwa, środki czystości, chemia gospodarcza,
mydła, kremy, pasty bhp, szczotki, ręczniki, inne artykuły bhp, alko
maty, megafony, torby narzędziowe, taśmy sygnalizacyjne, pachołki
drogowe, zapory drogowe, znaki drogowe, znaki bhp, piktogramy,
naklejki ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, znaki zakazu, narzędzia
budowlane, ogrodowe, pomiarowe, warsztatowe, filtry i pochłania
cze do masek, chemia techniczna, narzędzia, normalia.
(111) 312762
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

(210) 481696

Kolor znaku: zielony, niebieski, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnożółty, kremowy, żółty, różowy, czarny
(531) 04.03.03, 21.03.09, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów reklamo
wych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, zawieszek),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plaka
ty reklamowe, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie mate
riałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, re
klamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szcze
gólności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza
nie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe‑organizowanie,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, orga
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre
sie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciar
stwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia
nie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkole
niowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie spor
tu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zawody sportowe‑organizowanie, usługi
edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w za
kresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć spor
towych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 312763
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

(210) 481697

Kolor znaku: beżowy, brązowy, różowy, jasnoniebieski,
ciemnozielony, czarny, biały
(531) 03.04.11, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów reklamo
wych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, zawieszek),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plaka
ty reklamowe, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie mate
riałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, re
klamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szcze
gólności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów
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zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza
nie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe‑organizowanie,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, orga
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre
sie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciar
stwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia
nie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkole
niowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie spor
tu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zawody sportowe‑organizowanie, usługi
edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w za
kresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć spor
towych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 312764
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

(210) 481698

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty,
czerwony, pomarańczowy, różowy, niebieski, czarny
(531) 03.07.08, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów reklamo
wych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, zawieszek),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plaka
ty reklamowe, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie mate
riałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, re
klamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szcze
gólności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza
nie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe‑organizowanie,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, orga
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre
sie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciar
stwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia
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nie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkole
niowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie spor
tu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zawody sportowe‑organizowanie, usługi
edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w za
kresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć spor
towych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 312765
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540)
(540)

(210) 481702

Kolor znaku: jasnoniebieski, brązowy, biały, ciemnoniebieski,
żółty, czarny
(531) 04.03.11, 21.03.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
w tym w szczególności: reklama, dystrybucja materiałów reklamo
wych (próbek, druków, prospektów, broszur, maskotek, zawieszek),
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, materiały reklamowe, plaka
ty reklamowe, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie mate
riałów, ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, re
klamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rekla
ma telewizyjna, usługi marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport,
w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym w szcze
gólności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie sportów
zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, naucza
nie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach, nauka
w zakresie sportu, obozy sportowe, obozy sportowe‑organizowanie,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów spor
towych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, orga
nizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, prowadzenie
zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, rezer
wacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szkolenia w zakre
sie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciar
stwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udostępnia
nie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organizowania
imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi
rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi szkole
niowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie spor
tu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzętu
snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, zawody sportowe‑organizowanie, usługi
edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż w za
kresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć spor
towych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
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nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 312766
(220) 2018 01 29
(210) 481703
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) FLORENCJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Gatto Bello
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż żwirków, karmy i legowisk dla zwierząt.
(111) 312767
(220) 2018 01 29
(210) 481704
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) FLORENCJA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Amici Belli
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, niebieski, zielony, żółty, czarny,
fioletowy, pomarańczowy, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż wyposażenia zwierzęcego.
(111) 312768
(220) 2018 01 29
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 05
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) A archicom
(540)

(210) 481706

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 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 zagospodarowa
nia, 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 ogłoszeń
i reklam, reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomości
w tym również prowadzone online, prowadzenie badań rynkowych
dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieru
chomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży,
użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działal
nością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, opra
cowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem ekono
micznym, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno
‑organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, rachunkowość, księgowość,
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przed

4462

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygoto
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania nierucho
mościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie, usługi dzierżawy,
wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi wyceny finansowej nie
ruchomości, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i in
westora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budow
lanych i inżynierskich, usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubez
pieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania
analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie
projektów budowlanych, usługi wyszukiwania i formalnego przygo
towania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budow
nictwa mieszkaniowego, 37 budownictwo, prowadzenie działalno
ści deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usłu
gi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli,
usługi wykończeniowe lokali w tym tzw. wykończenie pod klucz,
usługi wykończeniowe budynków, naprawy i konserwacje obiek
tów budowlano‑mieszkaniowych, roboty ziemne, roboty wodno
‑inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, nadzór bu
dowlany, rozbiórka i wyburzanie obiektów budowlanych, informacja
budowlana, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii oraz
wystroju i dekoracji wnętrz, koordynacja wykonawstwa budowla
nego, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
doradztwo w zakresie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz,
usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów
architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów po
wykonawczych dotyczących inwestycji, 44 projektowanie krajobra
zowe, usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowa
nia i utrzymywania trawników, ogrodów i terenów zielonych.

(111) 312769
(220) 2018 01 29
(210) 481714
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(540) EKO-€URO ENERGIA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04, 24.17.18
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach handlo
wych, reklamowych, naukowych, 41 nauczanie, kształcenie, działal
ność, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie konfe
rencji, konkursów, seminariów, pokazów, wystaw.
(111) 312770
(220) 2018 01 30
(210) 481740
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BIONAPIL
(540)

Kolor znaku: grafitowy
(531) 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 5 ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycz
nym, 35 reklama, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.
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(111) 312771
(220) 2016 02 08
(210) 452170
(151) 2018 04 27
(441) 2016 05 09
(732) STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO PRODUKTU GÓRSKIEGO,
Ludźmierz, PL.
(540) PRODUKT GÓRSKI
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 24.03.07, 06.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dżemy, grzyby konserwowe, korniszony, margaryna,
marmolada, masło, mięso, mleko, mleczne produkty, podpuszczka,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, ser, serwatka, smalec, szyn
ka, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, zsiadłe mleko, 30 kit
pszczeli, mąka, miód, mleko pszczele, propolis, 32 owocowe soki,
serwatkowe napoje, 33 miód pitny, wino z gruszek, jabłecznik, cydr
(napój alkoholowy), wino ze świeżych winogron, moszcz winogrono
wy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu.		
(551) wspólny znak towarowy
(111) 312772
(220) 2017 07 31
(210) 474824
(151) 2018 08 24
(441) 2018 03 05
(732) PAWLIK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ALFA, Wrocław, PL.
(540) VADO
(510), (511) 27 dywany, chodniki, maty, kilimy dekoracyjne nie z ma
teriałów włókienniczych, paski wykończeniowe do tapet, pokrycia
podłogowe, tapety, 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi związane z projektowaniem wnętrz,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 312773
(220) 2018 03 30
(210) 484337
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) KRAUS‑WILKOŃSKA MAGDALENA, Wrocław, PL.
(540) PANAPUFA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 budy, koce i legowiska dla zwierząt domowych,
drewniane półki [drabinki], meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, koszyki wiklinowe, 23 wełna ręcznie dziana, nici
i przędza z bawełny, nici i przędza z jedwabiu, przędza, uprzędzone
nitki i przędza, wełna uprzędzona, 24 koce wełniane, bielizna poście
lowa, dzianina, filc, kapy na łóżka, kołdry, materiały do tapicerki, met
ki tekstylne, narzuty na łóżka, obicia ścienne z materiałów tekstyl
nych, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, pokrowce i narzuty
na meble, pokrycia na mebli z tkanin, pokrycie na materace, poszew
ki na poduszki, ręczniki, serwety na stół niepapierowe, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki dla niemowląt z kapturem, tekstylne maty na
stół, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny,
tkaniny wełniane, dżersej, jedwab, 25 apaszki i chustki, berety, cylin
dry, kapelusze, czapki, nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina
[odzież], espadryle, etole, kamizelki, kapelusze papierowe, kaptury,
kimona, kimona japońskie, kombinezony, koszule, koszulki z krót
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kim rękawem, koszule z długim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, mufki [odzież], nakrycia głowy,
narzutki na ramiona, nauszniki, obuwie, obuwie plażowe, odzież,
odzież gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, palta, pelerynki,
pelisy, podeszwy butów, poncza, pulowery, sandały, skarpetki, spód
nice, spódnico‑spodenki, stroje plażowe, sukienka na szelkach do
noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, płaszcze, rękawiczki z jed
nym palcem, 27 dywany wełniane ręcznie robione, dywany, chodniki
i maty, maty do jogi, maty łazienkowe.

(111) 312774
(220) 2015 03 24
(210) 440631
(151) 2017 05 08
(441) 2015 07 06
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Sonata
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, żółty, złoty
(531) 05.07.06, 08.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 batony, wafle o smaku kawowym, kakaowym, czeko
ladowym.
(111) 312775
(220) 2018 01 30
(210) 481753
(151) 2018 06 21
(441) 2018 03 05
(732) STREFA RUCHU KSIĄŻENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Książenice, PL.
(540) Strefa Ruchu Książenice
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, czarny, ciemnozielony,
ciemnobrązowy, jasnobrązowy, jasnozielony, pomarańczowy,
zielony, żółty
(531) 02.07.12, 02.07.23, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, gimnastyka [instruktaż], chronometraż
imprez sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, usługi klubów
zdrowia [poprawianie kondycji], komputerowe przygotowanie ma
teriałów do publikacji, kultura fizyczna, nauczanie, usługi obozów
wakacyjnych [rozrywka], organizowanie balów, organizowanie i pro
wadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie kon
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie, obsługa
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub roz
rywka], organizowanie loterii, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie wystaw z dzie
dziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania,
publikowanie książek, sprawdziany edukacyjne, wynajmowanie sta
dionów, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostęp
nianie ośrodków rekreacji, usługi dystrybucji biletów |rozrywka],
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do
celów reklamowych, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów spor
towych, wynajmowanie stadionów, informacje o wypoczynku, wy
pożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 44 fizjoterapia, fizykote
rapia, usługi klinik medycznych, manicure, masaż, salony piękności,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi sauny, usługi
solarium, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów.
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(111) 312776
(220) 2018 01 30
(210) 481773
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 03
(732) ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Nałęczów, PL.
(540) UZDROWISKO NAŁĘCZÓW Uzdrowiska Polskie
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnoniebieski
(531) 07.05.15, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfu
my, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do ką
pieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
dezodoranty do użytku osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do
pillingu, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, pre
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, la
kiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty,
proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski do zabiegów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki,
szampony, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary,
tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, 5 preparaty mineralne, pre
paraty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeża
jące oddech, cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami
do celów leczniczych, żywność do celów medycznych, guma do
żucia z mikroelementami do celów leczniczych, cukierki medycz
ne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów leczniczych, pa
stylki do celów farmaceutycznych, cukierki zawierające preparaty
witaminowe, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w nie
zbędne witaminy i mikroelementy, soki i napoje dietetyczne do
celów leczniczych, soki i napoje odżywcze do celów leczniczych,
soki i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje
lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność organizmu do ce
lów leczniczych, mineralne dodatki do żywności wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy,
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy die
ty, 32 wody mineralne, wody gazowane, soki i napoje bezalkoho
lowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty
i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki owocowe,
syropy i preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe,
lemoniady, nektary owocowe, sorbety jako napoje, syropy do na
pojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w spra
wach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wy
robów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepa
ratów farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków
i napojów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów,
makatek, serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detalicz
na za pośrednictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicz
nych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety,
preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego,
mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej,
usługi informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów
higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suple
mentów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła
artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżu
terii artystycznej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rekla
ma radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publi
kowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowa
nie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie
dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyski
wania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekono
miczne, weryfikacja rachunków, 39 usługi w zakresie przewozu
towarów i osób, transportu i spedycji, usługi turystyczne dotyczące
transportu turystycznego, organizowania podróży, organizowania
wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszą
cych podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie sa
mochodów, wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi,
zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne
dotyczące medycyny, dietetyki oraz fizykoterapii, organizowanie
szkoleń o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeu
tycznej, publikowanie tekstów i książek o tematyce medycznej,
dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi
sportowe, usługi dotyczące organizowania imprez artystycznych,
usługi artystów teatralnych, usługi konferansjerów, organizowanie
widowisk‑impresariat, usługi animatorów, organizowanie i obsłu
ga imprez artystycznych, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe,
imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, usługi
wypożyczania sprzętu sportowego, obsługa urządzeń sportowych,
obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów o cha
rakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól
golfowych, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkole
niowej i kulturalno‑oświatowej, usługi w zakresie organizowania
i administrowania wystawami o charakterze kulturalnym i edu
kacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania i obsługi dyskotek,
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywko
wym, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji,
kongresów i sympozjów, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu
do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym
i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie
dekoracji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjo
natów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów
turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwa
terowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura
podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, usługi
restauracyjne i usługi gastronomiczne, usługi barowe, bary, puby,
kawiarnie, catering i obsługa przyjęć, usługi związane z przygoto
wywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dosta
wa, 44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki,
leczenia i profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno
‑rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii
i balneologii, usługi lecznicze para‑medyczne, usługi gabinetów
odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna
fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych.

(111) 312777
(220) 2018 01 30
(210) 481774
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 03
(732) UZDROWISKO KONSTANCIN‑ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Konstancin Jeziorna, PL.
(540) UZDROWISKO KONSTANCIN Uzdrowiska Polskie
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.17.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfu
my, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do ką
pieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
dezodoranty do użytku osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do
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pillingu, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, prepa
raty do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki
i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, maski do zabiegów kosme
tycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczu
plające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony,
cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs,
zmywacze do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze
z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, cukierki
antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych,
żywność do celów medycznych, guma do żucia z mikroelementami
do celów leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycz
nych, cukierki zawierające preparaty witaminowe, żywność die
tetyczna do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro
elementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i na
poje odżywcze do celów leczniczych, soki i napoje regeneracyjne do
celów leczniczych, soki i napoje lecznicze, soki i napoje podnoszące
odporność organizmu do celów leczniczych, mineralne dodatki do
żywności wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiast
ki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności,
suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane, soki i na
poje bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wycią
gi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki
owocowe, syropy i preparaty do produkcji napojów, koktajle bezal
koholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy do
napojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w spra
wach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyro
bów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów
farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napo
jów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek,
serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po
średnictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicznych, wy
robów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepara
tów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie
rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi infor
macji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepa
ratów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowi
cie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publi
kowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, orga
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych oraz reklamowych,
badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy to
warów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo
wszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sorto
wanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt,
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy eko
nomiczne, weryfikacja rachunków, 39 usługi w zakresie przewozu
towarów i osób, transportu i spedycji, usługi turystyczne dotyczące
transportu turystycznego, organizowania podróży, organizowania
wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących
podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwo
wanie miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie tury
styczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medy
cyny, dietetyki oraz fizykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce
medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, publikowanie
tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykote
rapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące
organizowania imprez artystycznych, usługi artystów teatralnych,
usługi konferansjerów, organizowanie widowisk‑impresariat, usługi
animatorów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, impre
zy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie
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zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego,
obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych,
organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywko
wym, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obo
zów sportowych, obsługa pól golfowych, usługi w zakresie prowa
dzenia działalności szkoleniowej i kulturalno‑oświatowej, usługi
w zakresie organizowania i administrowania wystawami o charakte
rze kulturalnym i edukacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania
i obsługi dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze eduka
cyjnym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjaz
dów, konferencji, kongresów i sympozjów, parki rozrywki, udostęp
nianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu
sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wy
pożyczanie dekoracji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, mo
teli, pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych,
domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia,
usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, usługi barowe, bary,
puby, kawiarnie, catering i obsługa przyjęć, usługi związane z przy
gotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamówienie oraz ich
dostawa, 44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagno
styki, leczenia i profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycz
nych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno
‑rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii
i balneologii, usługi lecznicze para‑medyczne, usługi gabinetów od
nowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna fińska,
łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych.

(111) 312778
(220) 2018 01 31
(210) 481787
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) POL‑FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, PL.
(540) dino Dinusie DZIECI JE UWIELBIAJĄ BEZ DODATKU:
FOSFORANÓW BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, jasnożółty, żółty, pomarańczowy, czerwony,
zielony, różowy, niebieski, czarny, beżowy, jasnoniebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.24, 04.03.03, 08.05.03, 25.01.15
(510), (511) 29 przetwory mięsne, wyroby wędliniarskie, parówki,
przetwory z drobiu, wędliny drobiowe, parówki drobiowe.
(111) 312779
(220) 2018 01 31
(210) 481796
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BURGUSIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię
sa.
(111) 312780
(220) 2018 02 01
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) SZELĄG MATEUSZ, Warszawa, PL.
(540) FRIGOMATEO INTERNATIONAL SPEDITION

(210) 481825
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(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, czarny
(531) 09.01.10, 18.01.07, 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public
relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie rekla
my, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja
tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publi
kowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów rekla
mowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem
bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, roz
lepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci kompute
rowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa
reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, re
klamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, pro
dukcja filmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla
prowadzenia biur, obsługa administracyjna firm na zlecenie, sekretar
skie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], za
rządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administro
wanie programami lojalności konsumenta, powielanie dokumentów,
fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, importowo‑eksportowe agencje,
usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do
celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w ce
lach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo
wych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygo
towywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie
wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydol
ności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania
cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wy
ceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw
ców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo
wych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt
gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w za
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządza
nie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, za
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia
łalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systema
tyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, ak
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach kom
puterowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, telefonicz
ne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 36 usługi po
średnictwa finansowego w zakresie ceł, usługi w zakresie załatwiania
odprawy celnej, usługi dotyczące ubezpieczenia transportów, usługi
gwarancyjne, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków,
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usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, wycena finansowa,
zarządzanie finansami, informacje finansowe, usługi finansowania, in
formacja o ubezpieczeniach, transfer elektroniczny środków pienięż
nych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, factoring, szaco
wanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 39 transport, logistyka
transportu, spedycja, usługi transportowe autobusowe, transport
powietrzny, transport łodziami, transport morski, transport rzeczny,
transport statkami, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz
samochodami chłodniami, usługi kierowców, dostarczanie korespon
dencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, do
starczanie towarów [zaopatrzenie], pakowanie towarów, pakowanie
prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek towarów,
wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazy
nowych, dystrybucja wody, transport mebli, fracht, fracht [przewóz
towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elek
tronicznych nośników danych lub dokumentów, pilotowanie, usługi
nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do
celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
rezerwacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samo
chodów, wypożyczanie samochodów chłodni, wypożyczanie wago
nów towarowych.

(111) 312781
(220) 2018 02 01
(210) 481833
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 12
(732) ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn nad Odrą, PL.
(540) wf workout & fitness
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 312782
(220) 2018 02 01
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 03
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) CUDGEE CREEK SHIRAZ
(540)

(210) 481870

Nr 12/2018

(540) MARKA SOKOŁÓW SERVICE
(540)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, przygotowywanie
materiałów reklamowych klasa, produkcja filmów reklamowych, wy
najem powierzchni reklamowych, zakup powierzchni reklamowych,
mediów, 42 projektowanie opakowań, projektowanie grafiki, 45 za
rządzanie własnością intelektualną, zarządzanie marką.
(111) 312784
(220) 2018 02 05
(210) 481941
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHROOPS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 312785
(220) 2018 02 05
(210) 481943
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHRUPIG
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 312786
(220) 2018 02 05
(210) 481944
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) POCKET FOOD
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 312787
(220) 2017 01 10
(210) 466100
(151) 2017 06 19
(441) 2017 02 20
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) BOXAL 26
(510), (511) 1 oleje przekładniowe, 4 oleje do smarowania, oleje hy
drauliczne.

Kolor znaku: szary, jasnozielony, czerwony, żółty, czarny
(531) 03.11.12, 03.11.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 312783
(220) 2018 02 05
(210) 481936
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.

(111) 312788
(220) 2017 02 08
(210) 467262
(151) 2017 09 06
(441) 2017 05 08
(732) BUCHALSKI PIOTR, Łódź, PL.
(540) Made in Nature 100% NATURAL POLISH FOOD
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, zielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15,
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27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, jaja pta
sie i produkty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania
z mięsa, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, soki owocowe do
gotowania, kiszone warzywa, gotowe dania warzywne, konserwo
wane warzywa, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie zia
ren, zbóż, mąki i sezamu, wypieki, wyroby cukiernicze, ziarna prze
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, 32 napoje owocowe i soki owocowe.
(111) 312789
(220) 2017 06 29
(210) 473488
(151) 2018 01 09
(441) 2017 09 04
(732) IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TARAS NA FALI MONTE CASSINO, SOPOT
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe,
opakowania papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z two
rzyw sztucznych, opakowania papierowo‑foliowe, druki, książki, pu
blikacje, papierowe materiały: szkoleniowe, instruktażowe, reklamo
we i informacyjne, materiały piśmienne, ręczniki papierowe,
chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe i wiskozowe,
chusteczki higieniczne, serwetki i podkładki papierowe, taimy samo
przylepne do celów biurowych, książki, przewodniki, mapy, plany,
atlasy, publikacje papierowe, gazety, gazetki, czasopisma, magazyny,
ulotki i foldery reklamowe, druki, afisze, plakaty, broszury, chorą
giewki i sztandary papierowe, ulotki, prospekty, materiały drukowa
ne, bilety, emblematy z papieru lub kartonu, fotografie, reprodukcje
graficzne, akwarele, grafiki, kalendarze, karty pocztowe, pocztówki,
papeterie, koperty, naklejki, dyplomy, pieczęcie, stemple, materiały
fotograficzne, artykuły biurowe, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jed
norazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych
lub do użytku domowego, materiały drukowane, papier i karton,
18 skóry zwierzęce, skóry surowe, parasolki i parasole (duże), torby,
torebki, torby sportowe, aktówki, teczki, plecaki, kuferki, portfele,
portmonetki, wizytowniki, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą
ce do przenoszenia, bigle do torebek, bigle do portmonetek, dyplo
matki, etui, futerały, kosmetyczki, kopertówki [małe torebki], podróż
ne torby na ubranie, przywieszki do bagażu, torby na zakupy na
kółkach, torby pamiątkowe, torby plażowe, worki, sakiewki, zestawy
podróżne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
sztuczne futra, futra, wyroby futrzarskie, walizy, torby podróżne, tor
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, elektroniczne
obroże dla zwierząt domowych, getry dla zwierząt, kagańce, kokardy
dla zwierząt domowych, okrycia dia zwierząt, obroże dla zwierząt
domowych zawierające informacje medyczne, obroże dla zwierząt,
nosidełka dla zwierząt [torby], ubranka dla zwierząt, smycze dla
zwierząt, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, akcesoria na szyję,
apaszki, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna,
czapki i czapeczki sportowe, krawaty, odzież sportowa, odzież ze
skóry, odzież z imitacji skóry, odzież dla małych dzieci, paski, skarpet
ki i pończochy, szale, szaliki, wyroby pończosznicze, wyprawki dzie
cięce [odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, rajstopy,
pończochy, skarpetki, kostiumy i stroje kąpielowe, kapelusze, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, części i akcesoria do wymie
nionych towarów, zawarte w tej klasie, 26 koronki, hafty, wstążki
i sploty, ozdobne artykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, sztuczne
owoce, warzywa i kwiaty, ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty
kuły do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy, dodatki do odzieży,
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ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub
łańcuszków], aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny, koraliki do
ozdabiania, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle,
girlandy [hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, 35 usługi w za
kresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi w za
kresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Inter
netu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na
podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów:
odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież męska, odzież
dziecięca, perfumy, kosmetyki, urządzenia kosmetyczne, urządzenia
do pielęgnacji ciała i urody, zestawy do pielęgnacji rąk i stóp, środki
czystości, tatuaże, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do
okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów,
pojemniki na szkła kontaktowe, etui, futerały, torby: na komputery,
laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzę
tu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfo
nów, tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego,
breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy
chronometryczne, torby, torebki, aktówki, teczki, etui, portfele, port
monetki, wizytowniki, paski, walizy i torby podróżne, parasolki, futra,
futra (skóry), futra (odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia głowy,
artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i sploty, ozdobne ar
tykuły tekstylne, guziki, haczyki i oczka, ozdoby do włosów, wałki do
włosów, artykuły do upinania włosów, peruki, sztuczne włosy,
sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, ozdoby do
ubrań, aplikacje z tkanin [pasmanteria], cekiny, koraliki do ozdabia
nia, falbanki koronkowe, koronkowe ozdoby, hafty, frędzle, girlandy
[hafty], koronki, wstążki, kokardy, tasiemki, meble, leżaki, artykuły
meblowe i dekoracyjne wyposażenia wnętrz, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przy
bory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porce
lanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki,
świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne,
audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne,
artykuły papiernicze, karty podarunkowe, gry, zabawki, artykuły
sportowe, pamięci USB, pendrivy, sprzęt radiowo‑telewizyjny, sprzęt
audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt te
lekomunikacyjny, akcesoria telefoniczne, artykuły spożywcze, czeko
lady, kawa, kakao, napoje, tytoń, wyroby tytoniowe, przybory dla
palaczy, salony mody oferujące usługi w zakresie sprzedaży odzieży,
obuwia, akcesoriów odzieżowych, biżuterii, zegarków, okularów, do
datków do odzieży, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo‑eksportowe,
poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw
handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promo
cja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, or
ganizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, or
ganizacja stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowy
wanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycz
nymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sorto
wania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, kom
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketin
gowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumen
tów, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarzą
dzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku
z zakupami dokonywanymi przez Internet, organizowanie zakupów
zbiorowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
skomputeryzowane zamówienia towarów, zarządzanie w zakresie
zamówień, zapewnianie platformy internatowe] dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, poka
zy towarów, pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych,
38 usługi telekomunikacyjne, agencje informacyjne, automatyczny
transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyj
nych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo ze pomocą tele
komunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środ
ków elektronicznych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, telekomunikacja

4468

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

informacyjna (w tym strony internetowe), usługi agencji prasowej
[komunikacja], telekomunikacja, nadawanie programów telewizyj
nych, radiowych oraz programów telezakupów, przesyłanie sygna
łów telewizyjnych, radiowych, telekomunikacyjnych i informacyj
nych przez bezprzewodowe i/lub kablowe sieci cyfrowe i analogowe,
w trybie online i offline, w postaci interaktywnych elektronicznych
usług medialnych oraz za pośrednictwem komputerów, usługi agen
cji prasowych, transmisja dźwięku, obrazu i danych drogą kablową,
satelitarną, za pomocą sieci komputerowych, telefonu oraz innych
środków przekazu, prowadzenie portalu internetowego, portale ko
munikacyjne i informacyjne, obsługa internetowych forów dyskusyj
nych, obsługa oraz prowadzenie portali, forów internetowych, trans
misje internetowe, zapewnianie dostępu do aplikacji internetowych,
usługi poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji
oraz danych, głosu i obrazu na odległość, zapewnianie dostępu do
baz danych, zapewniania dostępu do baz danych przez Internet,
przydzielanie i wynajmowanie dostępu do komputerowych baz da
nych, zapewnianie dostępu do stron internetowych, rozpowszech
nianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycz
nych i Internetu, usługi komunikacji interaktywnej, łączność za
pośrednictwem Internetu, dostarczenie urządzeń do odbioru radio
wego i transmisji radiowej, usługi transmisyjne, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, dzierżawa czasu dostępu do witryn in
ternetowych [isp], przydzielanie dostępu do baz danych w Interne
cie, usługi portalu internetowego, usługi telekomunikacyjne w za
kresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych,
dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputero
wych, elektroniczna transmisja wiadomości, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, elektroniczne tablice ogłoszeń,
poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, przesyłanie informacji cy
frowych, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, sys
temów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, tele
komunikacja
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej,
telekonferencje wideo, udostępnianie forów online, doradztwo
w zakresie telekomunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednic
twem mediów audiowizualnych, świadczenie usług w zakresie abo
namentów telewizyjnych (telewizja płatna), w tym tzw. wideo na ży
czenie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, doradz
two w zakresie ww. usług, 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwa
terowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, hotele, motele,
pensjonaty, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastro
nomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, cukiernie, usługi cateringo
we, przygotowywanie dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa, organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urzą
dzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie po
mieszczeń na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie
mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 312790
(220) 2017 07 13
(210) 474070
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pizza Na Wypasie‑zawsze 2x ser w standardzie !
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wy
robu pizzy, organizowanie, zarządzenie działalnością gospodarczą
w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi
doradztwa marketingowego w branży gastronomicznej i restaura
cyjnej oraz wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąsko
wych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posił
ków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on‑line.
(111) 312791
(220) 2017 07 13
(210) 474071
(151) 2018 08 02
(441) 2018 02 19
(732) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pizza Na Wypasie
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(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wy
robu pizzy, organizowanie, zarządzenie działalnością gospodarczą
w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi
doradztwa marketingowego w branży gastronomicznej i restaura
cyjnej oraz wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąsko
wych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posił
ków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on‑line.

(111) 312792
(220) 2017 07 13
(210) 474073
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pizza Na Wypasie
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony, biały, czarny, różowy
(531) 03.04.02, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wy
robu pizzy, organizowanie, zarządzenie działalnością gospodarczą
w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu pizzy, usługi
doradztwa marketingowego w branży gastronomicznej i restaura
cyjnej oraz wyrobu pizzy, 43 usługi restauracji, barów przekąsko
wych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posił
ków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na zamawianiu
żywności poprzez komputerową sieć on‑line.
(111) 312793
(220) 2017 09 15
(210) 476492
(151) 2018 04 16
(441) 2017 12 27
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Folik Mama Plus
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, preparaty farmaceutyczne.
(111) 312794
(220) 2017 06 29
(210) 473560
(151) 2018 07 09
(441) 2017 09 04
(732) FLASZA ANNA EWA, Radomsko, PL.; SULIMA ANDRZEJ
PIOTR, Dąbrowa, PL.
(540) QUANTRON
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i prac badawczych, kleje przemysłowe, środki i składniki chemicz
ne dla budownictwa, 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wy
pełniające, uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetycz
ne i pół‑przetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych
i dźwiękowych, materiały izolacyjne ze styropianu dla budownictwa,
42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, analizy przemysłowe
i usługi badawcze.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 312795
(220) 2018 02 05
(210) 482010
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) VERITAS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Fosfoliver
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 5 kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, suplementy diety, 35 reklama, sprzedaż
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar
nych oraz zaopatrzenia medycznego.

(111) 312796
(220) 2018 02 05
(210) 482017
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Cherry Passion
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoczerwony, złoty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 05.07.16, 09.01.10
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 312797
(220) 2018 02 06
(210) 482022
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) ART‑ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Sady, PL.
(540) WE DRESS THE LIGHT
(510), (511) 11 elektryczne lampy, oświetlenie wystawowe, oświe
tlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświe
tlenie nastrojowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe
LED, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie dachowe /lampy/, wiszą
ce oświetlenie fluorescencyjne, urządzenia sterujące oświetleniem,
oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie i reflektory oświe
tleniowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, oświetlenie sceniczne
dla celów rozrywkowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświe
tlenie PLS /plazmowy system oświetlenia/, oświetlenie typu LED ze
wnętrzne /ogrody, krajobrazy/, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
kopułowe do mebli, abażury, abażury do lamp, stelaże do abażurów,
abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 312798
(220) 2018 02 06
(210) 482023
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) ART‑ABAŻUR M.K. KROMCZYŃSCY, L. ZIELIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA, Sady, PL.
(540) UBIERAMY ŚWIATŁO
(510), (511) 11 elektryczne lampy, oświetlenie wystawowe, oświe
tlenie ścienne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświe
tlenie nastrojowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe
LED, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie dachowe/lampy/, wiszące
oświetlenie fluorescencyjne, urządzenia sterujące oświetleniem,
oświetlenie kopułowe do mebli, oświetlenie do celów wystawowych,
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie i reflektory oświe
tleniowe, lustra z elektrycznym oświetleniem, oświetlenie sceniczne
dla celów rozrywkowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświe
tlenie PLS /plazmowy system oświetlenia/, oświetlenie typu LED ze
wnętrzne /ogrody, krajobrazy/, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
kopułowe do mebli, abażury, abażury do lamp, stelaże do abażurów,
abażury do źródeł światła, abażury do lamp stołowych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem.
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(111) 312799
(220) 2018 02 06
(210) 482040
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) BOTKO KATARZYNA SMAKI PELOPONEZU, Sosnowiec, PL.
(540) 2fresh
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne, perfumeryjne i higieniczne: pre
paraty toaletowe, preparaty toaletowe do muszli klozetowych, prepa
raty odświeżające do muszli klozetowych, odświeżacze w aerozolu do
muszli klozetowych, zapachowe środki odświeżające powietrze, środki
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, aromaty jako olejki ete
ryczne, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ekstrakty kwia
towe, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, esencje eteryczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki toaletowe, pre
paraty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory
toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, balsamy, kremy, lotony, mleczka, odżywki kosmetyczne, toniki
i woda utleniona do celów kosmetycznych, żele kosmetyczne, perfumy,
produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego.
(111) 312800
(220) 2018 02 06
(210) 482041
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) HEWALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czechowice‑Dziedzice, PL.
(540) OPTI‑ENER
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia i przyrządy przewodzące,
przełączające, transformujące i kontrolno‑sterujące: przyrządy po
miarowe, czujniki, przetworniki, urządzenia kontrolno‑sterujące dla
urządzeń i instalacji wykorzystujących energię elektryczną, instala
cje i urządzenia elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze
mysłowymi, komputery, mikroprocesory, komputerowe urządzenia
peryferyjne, części, podzespoły i osprzęt komputerowy, sterujące
programy komputerowe stałe i nagrane, 11 urządzenia, aparatura
i instalacje do ogrzewania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i klimaty
zacji o ile zawarte są w klasie 11, urządzenia do ogrzewania: kolektory
słoneczne, płaskie i próżniowe kolektory słoneczne, podgrzewacze
wody i powietrza, wymienniki ciepła, filtry jako części instalacji: do
mowych i przemysłowych, grzejniki, grzejniki elektryczne, parowni
ki, pompy cieplne, wyciągi wentylacyjne, wentylatory do klimatyza
cji, wężownice jako części instalacji grzewczych i chłodniczych.
(111) 312801
(220) 2016 11 09
(210) 463713
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław, PL.
(540) Polskie Chleby Cenne‑Talar
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pie
czywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(111) 312802
(220) 2016 11 09
(210) 463714
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław, PL.
(540) Polskie Chleby Cenne‑Denar
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pie
czywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(111) 312803
(220) 2016 11 09
(210) 463720
(151) 2017 05 09
(441) 2017 01 16
(732) PIEKUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Inowrocław, PL.
(540) Polskie Chleby Cenne‑Boratynek
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo świeże, pie
czywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
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(111) 312804
(220) 2016 11 18
(210) 464078
(151) 2018 01 19
(441) 2017 10 02
(732) PEX PHARMASEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PEX PharmaSequence
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, 35 analizy kosztów, anali
zy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicz
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradz
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarzą
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo zakresie zarządzania perso
nelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi .
(111) 312805
(220) 2018 02 06
(210) 482049
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) EKO‑GROSZEK JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.
(111) 312806
(220) 2018 02 06
(210) 482060
(151) 2018 07 05
(441) 2018 03 19
(732) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) E‑GROSZEK JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.
(111) 312807
(220) 2018 02 06
(210) 482061
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) KATOWICKI WĘGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ORZECH JULIUSZ
(510), (511) 1 węgiel, 4 węgiel.
(111) 312808
(220) 2018 02 06
(210) 482067
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) MATEJCZUK TOMASZ PPHU POLMAR, Tykocin, PL.
(540) POLMAR
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 dysze metalowe, deflektor kominowy metalowy, nasa
dy kominowe metalowe, 11 wyciągi kominowe, regulatory do wycią
gów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej de
flektorów, dysz, deflektorów kominowych, nasad kominowych, wy
ciągów kominowych, regulatorów do wyciągów kominowych, usługi
prowadzenia sprzedaży w systemie tele‑zakupów deflektorów, dysz,
deflektorów kominowych, nasad kominowych, wyciągów komino
wych, regulatorów do wyciągów kominowych, usługi prowadzenia
sprzedaży za pośrednictwem sklepów, hurtowni towarów takich jak:
deflektory, dysze, deflektory kominowe, nasady kominowe, wyciągi
kominowych, regulatory do wyciągów kominowych, usługi sprzeda
ży detalicznej prowadzonej w systemie bezpośrednim przez przed
stawicieli handlowych deflektorów, dysz, deflektorów kominowych,
nasad kominowych, wyciągów kominowych, regulatorów do wycią
gów kominowych, usługi reklamy za pośrednictwem sieci kompute
rowej, usługi wykonywania materiałów/artykułów reklamowych dla
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klientów zewnętrznych, promocja sprzedaży towarów świadczona
na rzecz osób trzecich, prezentacja oferty handlowej w Internecie,
usługi w zakresie organizowania aukcji publicznych.

(111) 312809
(220) 2018 02 06
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 482074

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.01.04, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 312810
(220) 2018 02 06
(210) 482092
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 09
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Leniwy poranek
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na
portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usłu
gi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej,
w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż
czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci kom
puterowej, w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamo
wych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów
reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie
towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci ka
blowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach
komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i po
wierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypo
życzanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radio
wych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz
analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych
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towarów i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnia
niu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach inter
netowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym progra
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie wy
branych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radio
wych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji infor
macyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usłu
gi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in.
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, ob
razowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji,
retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elek
tronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie,
aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi
w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyj
nych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za
pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych,
imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i re
kreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organi
zacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowa
dzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach
rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych,
usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozryw
ki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on‑line i na zlecenie płatne
i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż wszelkie
go rodzaju dla radia, on‑line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu
mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań
dźwiękowych, prowadzenie on‑line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie,
elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje do
tyczące rozrywki dostarczane on‑line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i tele
wizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, na
grywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, or
ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, orga
nizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organi
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych,
organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kultu
ralnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakre
sie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizo
wanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowa
nie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty
muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kultu
ralnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowa
nie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja pro
gramów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie.
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(111) 312811
(220) 2018 02 07
(210) 482119
(151) 2018 07 04
(441) 2018 03 19
(732) NASIŁOWSKA MARTYNA SIZEME, Brzeziny, PL.
(540) XL‑ka piękna w rozmiarze XL
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, marketing bezpośred
ni, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowa
nie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem
i sprzedażą produktów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprze
daż towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, rozpowszechnia
nie reklam, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na
reklamę towarów i usług, usługi agencji modelek i modeli związane
z promocją sprzedaży, usługi handlu detalicznego dotyczące futer
sztucznych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu
hurtowego w zakresie akcesoriów mody, usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicz
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związ
ku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakresie artykułów
bagażowych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone online w zakre
sie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone
online w zakresie torebek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie fu
ter, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurto
wej w związku z tkaninami, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe.
(111) 312812
(220) 2018 02 07
(210) 482150
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) FUNDACJA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO, Łozienica, PL.
(540) Fundacja Kultury Bezpieczeństwa
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakiety, znaczki pocztowe, almana
chy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przy
bory do pisania, koszulki na dokumenty, przyciski do papieru, bloczki
do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopi
sy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wiecz
ne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe, obwoluty,
okładki papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie, ramki na
fotografie, kalendarze, karty pocztowe, publikacje o tematyce bezpie
czeństwa, czasopisma, gazety o tematyce bezpieczeństwa, podręczni
ki i książki o tematyce bezpieczeństwa, zakładki od książek, fotografie,
papier listowy, pudełka kartonowe lub papierowe, zszywki biurowe,
35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowa
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dzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowania i prowadzenia
rejestru pracodawców oraz pracowników, pośrednictwo pracy, do
radztwo personalne, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomo
cą metod psychotechnicznych, usługi w zakresie doradztwa zarządza
nia personelem, wynajmowanie pracowników, usługi agencji public
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy,
usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa
i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, re
klama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej
usług reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajem
powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, ana
lizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania
opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów,
dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do kom
puterowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach
danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamo
wych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponso
rowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośred
nictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynaj
mowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach
komputerowych dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie rozpowszech
niania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem termi
nali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie interneto
wego serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, usługi
przydzielania dostępu do baz danych pracowników, agencje infor
macyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla
celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie infor
macji, poczta elektroniczną, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi dostarczania informacji on‑line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu w sieci internetowej do zasobów
informacyjnych mianowicie zbiorów ofert pracy, usługi w zakresie
udostępniania i wynajmu czasu dostępu do Internetu osobom trze
cim, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie prowadzenia działalno
ści szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, doskonalenie zawodowe
w dziedzinie prawa i bezpieczeństwa pracy, szkolenia BHP, usługi zwią
zane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie i obsługa imprez
edukacyjnych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, kon
ferencji, kongresów i sympozjów, usługi publikowania elektroniczne
go on‑line książek i periodyków dotyczących bezpieczeństwa pracy,
usługi publikowania książek, publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
pisanie tekstów edukacyjnych, innych niż reklamowych, produkcja
filmów edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyj
nych, wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, wy
pożyczanie książek i periodyków, fotoreportaże, organizowanie im
prez plenerowych, tłumaczenia, ustanawianie i wręczanie nagród za
osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 45 usługi prawnicze,
usługi doradztwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
reprezentowanie interesów prawnych pracowników, opracowywa
nie przedsięwzięć dotyczących usług w celu zaspokojenia potrzeb
poszczególnych osób i grup społecznych, przygotowywanie opinii
i ekspertyz prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, badania
prawne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy, kontrola i nad
zór nad zakładami pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy, monitoring
systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowych.

(111) 312813
(220) 2017 09 20
(210) 476706
(151) 2018 05 24
(441) 2017 12 18
(732) VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Valentini
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłonecz
ne, okulary ochronne do uprawiania sportu, gogle sportowe, kaski
ochronne do uprawiania sportu, oprawy do okularów, etui do okula
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rów, soczewki do okularów, soczewki kontaktowe, akcesoria do oku
larów w postaci łańcuszków i sznureczków do okularów, 25 rękawice
jako odzież, szale, czapki, opaski z dzianiny lub tkanin, nauszniki, ko
miniarki jako odzież.

(111) 312814
(220) 2017 09 28
(210) 477029
(151) 2018 06 19
(441) 2018 02 12
(732) VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) V VERMARI EYEWEAR SEE THE DIFFERENCE
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.09
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, gogle sportowe, kaski ochron
ne do uprawiania sportu, oprawy do okularów, etui do okularów, so
czewki do okularów, soczewki kontaktowe, akcesoria do okularów w po
staci łańcuszków i sznureczków do okularów, 25 rękawice jako odzież,
rękawice sportowe narciarskie, szale, czapki, opaski, nauszniki, komi
niarki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym
z okularami, okularami korekcyjnymi, okularami przeciwsłonecznymi,
okularami ochronnymi do uprawiania sportu, oprawami do okularów,
etui do okularów, soczewkami do okularów, soczewkami kontaktowy
mi, akcesoriami do okularów w postaci łańcuszków i sznureczków do
okularów, rękawicami, rękawicami sportowymi narciarskimi, szalami,
czapkami, opaskami, nausznikami, kominiarkami.
(111) 312815
(220) 2017 10 16
(210) 477750
(151) 2018 07 18
(441) 2018 02 12
(732) VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Optica Negra
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwa
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także inter
netowym z okularami, okularami korekcyjnymi, okularami przeciw
słonecznymi, okularami ochronnymi do uprawiania sportu, goglami
sportowymi, kaskami ochronnymi do uprawiania sportu, oprawami
do okularów, etui do okularów, soczewkami do okularów, soczewka
mi kontaktowymi, akcesoriami do okularów zawartymi w klasie 9.
(111) 312816
(220) 2017 10 24
(210) 478163
(151) 2018 07 30
(441) 2017 12 27
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON BEZ DODATKU CUKRU jabłko. marchew BANAN
100% OWOCÓW I MARCHEWEK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
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beżowy, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski, czerwony
(531) 03.01.01, 05.07.18, 05.09.01, 05.07.13, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312817
(220) 2017 10 24
(210) 478156
(151) 2018 07 30
(441) 2017 12 27
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex LEON jabłko marchew MALINA BEZ DODATKU CUKRU
100% OWOCÓW I MARCHEWEK
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty, jasnożółty, ciemnożółty,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, różowy, beżowy,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.01.01, 05.07.08, 05.09.01, 26.04.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312818
(220) 2017 11 24
(210) 479410
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 02.03.01, 05.05.20
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(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, wyroby mięsne i wę
dliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, bulio
ny, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, kiszone
warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki,
galaretki owocowe, dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko,
produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka,
jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekola
dowe, masło kakaowe, masło kokosowe, masło arachidowe, mar
garyna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce
i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone da
nia gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe,
przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, skór
ki owocowe, miąższ z owoców, pulpa owocowa, sosy żurawinowe,
żelatyna do żywności, przekąski na bazie owoców i warzyw, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce lukrowane, owoce i warzy
wa puszkowane, pikle, owoce kandyzowane, owoce morza, zupy,
zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, oliwki konserwo
wane, grzyby konserwowane, grzyby mrożone, żywność dietetycz
na na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka spożywczego i/
lub lipidów, soki roślinne do gotowania, soki pomidorowe do celów
kulinarnych, koncentraty pomidorowe, koncentraty do rosołu, kon
centraty do bulionu, spożywcze pyłki kwiatowe jako żywność, ro
dzynki, migdały, migdały preparowane, wiórki kokosowe, orzechy
preparowane, bakalie, 30 kawa, herbata, herbata mrożona, kakao,
napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, czekolady, napoje czekola
dowe, kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki na
turalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne,
mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbo
żowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe,
kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast
i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, her
batniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze,
pralinki, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, jogurty mrożone,
sorbety (lody), miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelar
skie, syropy z melasy, słód do celów spożywczych, drożdże, drożdże
piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przy
prawowe, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy do
polewania deserów, przyprawy, przyprawy ziołowe, przyprawy ko
rzenne, aromaty do napojów, preparaty aromatyczne do żywności,
środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spo
żywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majo
nezy, sosy do mięs, żywność dietetyczna na bazie węglowodanów
i/lub błonnika, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i choleste
rolu na bazie węglowodanów i/lub błonnika, 32 piwo, wody niega
zowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne
wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody
mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoho
lowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne, za
gęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe,
warzywne i owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej warto
ści energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/
lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje ener
getyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów.

(111) 312819
(220) 2018 02 07
(210) 482151
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) NIWA DAMIAN FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NIWA,
Ruda Śląska, PL.
(540) niwatch
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy do mierzenia
czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.

(111) 312820
(220) 2018 02 08
(210) 482171
(151) 2018 07 06
(441) 2018 03 19
(732) FUN LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) AIRO ACTIVE PARK
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje kompu
terowe do pobrania, gry komputerowe, oprogramowanie i aplika
cje do urządzeń przenośnych, 25 odzież, odzież dziecięca, odzież
sportowa, odzież w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, nakrycia głowy, skarpetki, 28 trampoliny, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły do zabawy dla dzieci, 41 rozrywka w po
staci parków tematycznych i parków rozrywki, prowadzenie par
ków rozrywki, organizowanie imprez sportowych i rozrywkowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, szkolenia
w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w za
kresie zajęć sportowych.
(111) 312821
(220) 2018 02 09
(210) 482218
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) LEŚNIEWSKI WITOLD, Raszyn, PL.
(540) HUSLA
(510), (511) 21 patelnie, patelnie nieelektryczne, patelnie typu
wok, pokrywki do patelni, skrobaki do garnków i patelni, zastawa
stołowa, szklana zastawa stołowa, serwisy do kawy [zastawa sto
łowa], przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widel
ców, noży i łyżek, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych,
kuchenne (przybory-), łyżki do mieszania [przybory kuchenne],
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory ku
chenne, formy i foremki [przybory kuchenne], podstawki pod czaj
niczki z herbatą, czajniczki do herbaty, czajniki z gwizdkiem, czaj
niki do herbaty [nieelektryczne], garnki, garnki ceramiczne, garnki
ciśnieniowe, garnki kuchenne, garnki kuchenne [komplety], deski
do krojenia chleba, pojemniki do chleba, artykuły gospodarstwa
domowego, naczynia stołowe wykonane z porcelany, porcelana,
porcelana ozdobna, porcelanowa zastawa stołowa, wyroby por
celanowe, naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, suszarki do naczyń [stojaki],
suszarki‑ociekacze do naczyń.
(111) 312822
(220) 2018 02 11
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) MASZOTA KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański, PL.
(540) RENT APARTMENTS
(540)

(210) 482257

Kolor znaku: szary, brązowy, żółty, fioletowy, biały
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklama,
36 sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho
mościami, agencje nieruchomości, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą budynków, wycena nierucho
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mości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
wynajem nieruchomości, podnajem nieruchomości, zarządzanie
nieruchomością, wynajem zakwaterowania [mieszkania], orga
nizowanie wynajmu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
timesharing nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji do
tyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności
nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości handlo
wych, organizowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
43 pensjonaty, domy turystyczne, motele, usługi hotelowe, rezer
wacje miejsc w hotelach, usługi rezerwacji pokojów, biura zakwa
terowania.

(111) 312823
(220) 2018 02 13
(210) 482324
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 09
(732) BROWAR SADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sady, PL.
(540) browar tey
(510), (511) 32 piwo.
(111) 312824
(220) 2018 02 13
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTY ZDERZAK
(540)

(210) 482334

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czarny, ciemnoszary
(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkur
sów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 312825
(220) 2018 02 13
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTA LAKIERNIA
(540)

(210) 482336

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 15.01.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkur
sów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 312826
(220) 2018 02 13
(210) 482340
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 09
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) Pan Lager WARZONE NA ZIEMIACH NAMYSŁOWSKICH PIWO
REGIONLANE. 1321 JASNE PEŁNE P. Lager
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(540)

Kolor znaku: beżowy, czerwony, złoty, niebieski, brązowy, szary,
biały, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.18, 02.01.23, 19.01.06, 19.01.07,
11.03.03, 24.17.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 26.11.02
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe,
napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, preparaty do pro
dukcji napojów.
(111) 312827
(220) 2018 02 14
(151) 2018 07 11
(441) 2018 03 26
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seul, KR.
(540) HANKOOK Tire & Technology
(540)

(210) 482376

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów, opony
ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do moto
cykli, kauczukowe łatki samoprzylepne do reperacji dętek, dętki do
rowerów, dętki do motocykli, dętki do ogumienia pneumatycznego,
dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów,
opony pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, obręcze
kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia siodełek motocy
kli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe
do pojazdów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki na
narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumie
nie do kół pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bież
nikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych taśm,
bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony bezdętkowe do
rowerów, opony bezdętkowe do motocykli, wentyle do opon pojaz
dów, środki antypoślizgowe do opon pojazdów.
(111) 312828
(220) 2018 02 19
(210) 482555
(151) 2018 07 13
(441) 2018 03 26
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) BILNIK
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości
on‑line, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości oso
bistej, usługi bankowości domowej (home banking), elektroniczna
bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość inter
netowa), usługi finansowej bankowości osobistej, usługi bankowości
komercyjnej on‑line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej,
skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe,
usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, przetwarzanie płatności na rzecz ban
ków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków
bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skompute
ryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędno
ściowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi
informacji finansowej, usługi wymiany finansowej, usługi płatności fi
nansowych, udzielenie informacji finansowych, przetwarzanie infor
macji finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnia
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczo
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ne za pośrednictwem aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania
danych, w tym dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakresie poczty
elektronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji, usługi w za
kresie zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub
innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbie
rania i przekazywania informacji z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzysta
niu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line pole
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu infor
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bez
piecznej skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwie
nia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji
w dziedzinie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zle
cenia usług, świadczenia usług: zawierania i wykonywania umów,
otwierania rachunków bankowych, dostępu do konta bankowego
oraz dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do
komputerowych baz danych, rozpowszechnianie informacji finanso
wych przez Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunika
cyjne w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon.

(111) 312829
(220) 2018 02 21
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU.
(540)

(210) 482660

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 02.01.01, 05.03.09, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.15, 26.11.03, 26.11.13, 26.05.04, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do
celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, implanty chi
rurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirurgii,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicz
nych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne ta
śmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do
celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, pre
paraty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywno
ści, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność die
tetyczna do celów leczniczych, suplementy diety na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, ole
jów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineral
ne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecz
nych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
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na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: bia
łek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, oddziel
nie lub w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne do celów żywie
nia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców,
30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przy
stosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożo
wych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produk
ty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów ży
wienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościo
we dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do
celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia,
żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo
dietetyczne do celów żywienia.

(111) 312830
(220) 2018 02 21
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU.
(540) graficzny
(540)

(210) 482662

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, zielony
(531) 02.09.01, 05.03.20, 05.07.21, 26.01.04, 26.01.15, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do
celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, implanty chi
rurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirurgii,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicz
nych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne ta
śmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do
celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, pre
paraty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywno
ści, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność die
tetyczna do celów leczniczych, suplementy diety na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
mineralne do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, ole
jów i tłuszczów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy
diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineral
ne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecz
nych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych,
artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: bia
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łek, tłuszczów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, oddziel
nie lub w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne do celów żywie
nia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców,
30 napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przy
stosowane do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożo
wych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy
przystosowane do celów żywienia, herbaty odchudzające do celów
żywienia, herbaty ziołowe odchudzające do celów żywienia, produk
ty probiotyczne, produkty żywnościowe dietetyczne do celów ży
wienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościo
we dietetyczne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do
celów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia,
żywność dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne
produkty spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo
dietetyczne do celów żywienia.

(111) 312831
(220) 2018 02 21
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 26
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU.
(540)
(540)

(210) 482663

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski, fioletowy,
pomarańczowy, zielony
(531) 02.01.30, 05.07.21, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.15, 26.05.04,
26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le
czenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, suplementy
diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, prepara
ty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze,
herbatki lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do
celów leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, implanty chi
rurgiczne z komórek macierzystych, bandaże do użytku w chirirgii,
chirurgiczne materiały opatrunkowe, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych,
gąbki do ran, kompresy, okłady, opaski barkowe do celów chirurgicz
nych, opaski higieniczne, przylepne plastry lecznicze, przylepne ta
śmy do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do
celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, pre
paraty diagnostyczne do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne do żywności,
suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, żywność dietetycz
na do celów leczniczych, suplementy diety na bazie mleka, produk
tów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy mineralne
do żywności na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłusz
czów jadalnych, suplementy żywnościowe na bazie mleka, produk
tów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety na
bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineralne do żyw
ności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy żywnościo
we na bazie mąki i produktów zbożowych, 29 substancje dietetycz
ne do celów żywienia na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły
spożywcze uzupełniające dla celów żywienia na bazie: białek, tłusz
czów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, pierwiastków śladowych, oddzielnie lub
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w połączeniu, napoje mleczne dietetyczne do celów żywienia, napo
je z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 30 napary
dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje przystosowane
do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, suplemen
ty diety na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineral
ne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy
żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożowych, dietetyczne
napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy przystosowane do
celów żywienia, herbaty odchudzające do celów żywienia, herbaty
ziołowe odchudzające do celów żywienia, produkty probiotyczne,
produkty żywnościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie
mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetyczne
ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do celów żywie
nia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów żywienia, żywność
dietetyczna na bazie mąki do celów żywienia, dietetyczne produkty
spożywcze na bazie owsa do celów żywienia, pieczywo dietetyczne
do celów żywienia.

(111) 312832
(220) 2018 02 22
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, HU.
(540) biovital
(540)

(210) 482702

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, złoty
(531) 02.09.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety i produkty dietetyczne, produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne.
(111) 312833
(220) 2018 02 21
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) LEMONEX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Lx. Lemonex
(540)

(210) 482665

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.03.06, 27.05.01, 24.17.02, 26.03.05, 29.01.12
(510), (511) 5 tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniej
szające apetyt, suplementy diety dla celów leczniczych, 29 bekon,
pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztety mięsne, smalec, że
latyna do celów spożywczych, buliony, preparaty do produkcji bu
lionów, koncentraty bulionu, drób, mięso, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso liofilizowane, flaki, galaretki mięsne, szynka,
kaszanka, kiełbasy, filety rybne, kawior, klej rybi spożywczy, potrawy
z ryb, ryby konserwowane, ryby, śledzie, bita śmietana, kefir, masło,
krem masłowy, produkty mleczne, mleko, napoje mleczne lub z prze
wagą mleka, sery, śmietana, jaja, jaja w proszku, żółtka z jajek, grzyby
konserwowane, kapusta kwaszona, korniszony, korniszony z jarzyna
mi, owoce mrożone, owoce konserwowane, rośliny strączkowe kon
serwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa liofilizowane,
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zupy, składniki do sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury,
marmolady, oleje spożywcze, margaryna, tłuszcze jadalne, daktyle,
migdały spreparowane, oliwki konserwowane, orzeszki arachidowe
preparowane, rodzynki suche, 30 preparaty aromatyczne do żyw
ności, budynie, drożdże, keczup, majonezy, miód, mleczko pszcze
le, musztarda, ocet, przyprawy, sosy, mąka ziemniaczana, słodycze,
wyroby cukiernicze, chałwa, czekolada, lody, guma do żucia, pizza,
bułki, chleb, cukier, kakao, kawa, napoje na bazie czekolady, kakao,
kawy, mąka, produkty zbożowe w tym grysiki, ryż, kasze spożyw
cze, kuskusy, płatki owsiane, jęczmienne, kukurydziane, kukurydza
prażona, makarony, potrawy na bazie mąki, potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, sól kuchenna, 31 drożdże
dla bydła, groch świeży, grzyby świeże, produkty do hodowli zwie
rząt, kukurydza, nasiona, ogórki świeże, orzechy, orzechy kokosowe,
owoce cytrusowe, owoce świeże, pasze, pożywienie dla zwierząt
domowych, warzywa świeże, 32 lemoniady, preparaty do produkcji
napojów, napoje bezalkoholowe, energetyzujące, izotoniczne, odal
koholizowane, orzeźwiające, serwatkowe, napoje na bazie owoców
i warzyw, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, pastylki do napojów gazowanych,
piwo, soki owocowe, soki warzywne jako napoje, syropy do napojów,
owocowe nektary bezalkoholowe, sorbety [napoje], syrop do lemo
niady, wody gazowane i mineralne jako napoje, preparaty do wy
twarzania wód mineralnych i gazowanych, woda sodowa i stołowa,
33 napoje alkoholowe, koktajle, miód pitny, wino, wyciągi z owoców
alkoholowe, 34 cygara, cygaretki, fajki, filtry papierosowe, papierosy,
tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki, 35 usługi w zakresie
prowadzenia detalicznej i hurtowej sprzedaży następujących towa
rów: tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki zmniejszające
apetyt, suplementy diety dla celów leczniczych, bekon, pasty do
kanapek zawierające tłuszcz, pasztety mięsne, smalec, żelatyna do
celów spożywczych, buliony, preparaty do produkcji bulionów, kon
centraty bulionu, drób, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwo
wane, mięso liofilizowane, flaki, galaretki mięsne, szynka, kaszanka,
kiełbasy, filety rybne, kawior, klej rybi spożywczy, potrawy z ryb,
ryby konserwowane, ryby, śledzie, bita śmietana, kefir, masło, krem
masłowy, produkty mleczne, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, sery, śmietana, jaja, jaja w proszku, żółtka z jajek, grzyby kon
serwowane, kapusta kwaszona, korniszony, korniszony z jarzynami,
owoce mrożone, owoce konserwowane, rośliny strączkowe konser
wowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa liofilizowane,
zupy, składniki do sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury,
marmolady, oleje spożywcze, margaryna, tłuszcze jadalne, daktyle,
migdały spreparowane, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe,
orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki suche, preparaty aro
matyczne do żywności, budynie, drożdże, keczup, majonezy, miód,
mleczko pszczele, musztarda, ocet, przyprawy, sosy, mąka ziemnia
czana, słodycze, wyroby cukiernicze, chałwa, czekolada, lody, guma
do żucia, pizza, bułki, chleb, cukier, kakao, kawa, napoje na bazie
czekolady, kakao, kawy, mąka, produkty zbożowe w tym grysiki, ryż,
kasze spożywcze, kuskusy, płatki owsiane jęczmienne, kukurydzia
ne, kukurydza prażona, makarony, potrawy na bazie mąki, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, sól kuchenna,
dodatki do pasz nie do celów leczniczych, drożdże dla bydła, groch
świeży, grzyby świeże, produkty do hodowli zwierząt, kukurydza,
nasiona, ogórki, orzechy, owoce cytrusowe, owoce świeże, pasze,
pożywienie dla zwierząt domowych, warzywa świeże, lemoniady,
preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, energety
zujące, izotoniczne, odalkoholizowane, orzeźwiające, serwatkowe,
napoje na bazie owoców i warzyw, napoje sportowe wzbogacane
proteinami, owocowe nektary bezalkoholowe, sorbety [napoje], sy
rop do lemoniady, pastylki do napojów gazowanych, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, piwo, soki owocowe, soki warzywne
jako napoje, syropy do napojów, wody gazowane i mineralne jako
napoje, preparaty do wytwarzania wód mineralnych i gazowanych,
woda sodowa i stołowa, napoje alkoholowe, koktajle, miód pitny,
wino, wyciągi z owoców alkoholowe, cygara, cygaretki, fajki, filtry pa
pierosowe, papierosy, tabaka, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki.

(111) 312834
(151) 2018 07 31

(220) 2018 02 22
(441) 2018 04 09

(210) 482678
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(732) DAŃCZAK MICHAŁ PROBITAS FINANCE, Szczecin, PL.
(540) probitas finance
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, ba
dania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bada
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie bizne
su, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, ekonomiczne
prognozy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wyceny
handlowe, usługi podatkowe, przygotowanie listy płac, usługi mar
ketingowe, outsourcing, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 36 pożyczki
(finansowanie), pożyczki ratalne, usługi finansowania, zarządzanie
finansami, doradztwo kredytowe, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, usługi finansowe,
wyceny finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, usłu
gi i doradztwo leasingowe, ekspertyzy dla celów finansowych.
(111) 312835
(220) 2018 02 22
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) ATOMY CO., LTD., Gongju‑si, KR.
(540) atom
(540)

(210) 482684

(531) 01.13.01, 01.13.10, 28.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do twarzy i ciała, preparaty ko
smetyczne do pielęgnacji skóry i do zabiegów, płyny upiększające,
preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, błyszczyki do ust, po
madki i szminki, tusze do rzęs, preparaty do demakijażu, eyelinery,
ołówki do makijażu, puder do twarzy, preparaty do golenia, prepa
raty kosmetyczne do kąpieli i pod prysznic, maseczki kosmetyczne,
chusteczki odtłuszczające do użytku kosmetycznego, preparaty
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosme
tycznych, preparaty do ciała w sprayu, preparaty pod prysznic, pre
paraty do opalania chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
preparaty do opalania w sprayu, kremy po opalaniu, preparaty do
stosowania po opalaniu, kosmetyki do włosów i skóry głowy, farby
do włosów, preparaty do kręcenia i układania włosów, preparaty do
włosów, nie do celów medycznych, preparaty do depilacji, lakiery
do włosów, produkty perfumeryjne i wody kolońskie, perfumowa
ne spraye do ciała, bawełniane płatki kosmetyczne, wata do celów
kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, waciki do
celów kosmetycznych, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chustecz
ki nasączane preparatami kosmetycznymi, mydła kosmetyczne do
użytku osobistego, pasta do zębów, płyny do płukania ust, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, balsamy do rąk, ko
smetyki dla zwierząt, szampony, żywność wzbogacona do włosów,
5 żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, mleko
w proszku dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne i weterynaryj
ne, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, substancje dietetyczne
składające się z witamin, minerałów oraz mikroelementów, zarówno
oddzielnie jak i w połączeniach, suplementy diety zawierające białko,
mieszanki w proszku do sporządzania napojów z dodatkami odżyw
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czymi, suplementy diety zawierające minerały, odżywcze suplemen
ty diety, preparaty mineralne, napoje z dodatkami dietetycznymi,
suplementy żywnościowe, nutraceutyki do celów odżywczych, wi
taminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne,
suplementy diety zawierające mikroelementy, suplementy odżyw
cze głównie na bazie bakterii kwasu mlekowego, nutraceutyki do
celów terapeutycznych, suplementy wapnia, suplementy ziołowe,
suplementy cynku w postaci pastylek, błonnik pokarmowy, odżyw
cza żywność uzupełniająca, suplementy odżywcze głównie na bazie
ekstraktów roślinnych, odżywcza żywność uzupełniająca głównie na
bazie ekstraktów roślinnych, płyny do przemywania pochwy, pod
paski higieniczne, majtki chłonne dla osób cierpiących na inkonty
nencję, majtki higieniczne, wkładki higieniczne, tampony, chusteczki
nawilżane do celów medycznych, pieluchy papierowe, pieluchy tek
stylne, pieluchomajtki dziecięce, chusteczki odkażające, lecznicze
pastylki do ssania, krople do nawilżania oczu, roztwory do szkieł
kontaktowych, suplementy odżywcze głównie na bazie kwasów
tłuszczowych omega‑3 i/lub kwasów tłuszczowych EPA/DHA pozy
skiwanych z ryb, odżywcze suplementy żywności oparte głównie
na ekstraktach z owoców, odżywcze suplementy żywności oparte
głównie na czerwonym żeń‑szeniu, 21 pojemniki do użytku domo
wego lub kuchennego, przybory kuchenne, przybory do gotowania
nieelektryczne, przenośne zestawy do gotowania do użytku na wol
nym powietrzu, grzebienie i gąbki, szczotki, zastawa stołowa (oprócz
sztućców), naczynia do picia, przenośne uchwyty do pojemników na
napoje, elektryczne i nieelektryczne otwieracze do butelek, przybo
ry kosmetyczne, dozowniki do mydła w płynie, mydelniczki i pudełka
na mydło, puste pojemniki‑rozpylacze, urządzenia dezodoryzujące
do użytku osobistego, puszki do makijażu, pudemiczki, nieelektrycz
ne urządzenia do usuwania makijażu, szczotki do włosów, paznokci
i zębów, szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych,
nici dentystyczne, pojemniki na szczoteczki do zębów, uchwyty na
szczoteczki do zębów, nieelektryczne urządzenia do woskowania,
nieelektryczne przybory do czyszczenia i mycia, garnki i rondle ku
chenne (nieelektryczne), nieelektryczne patelnie, szczelnie zamyka
ne pojemniki do przechowywania jedzenia, opakowania do żywno
ści, pojemniki termoizacyjne, wiadra z tworzyw sztucznych, wiadra
do użytku przemysłowego, wiadra do użytku w gospodarstwie do
mowym, termosy, torby izotermiczne, nieelektryczne lodówki prze
nośne, elektryczne przybory kosmetyczne i toaletowe do oczyszcza
nia skóry, elektryczne szczoteczki do zębów, wymienne końcówki do
elektrycznych szczoteczek do zębów, rękawiczki winylowe do użytku
domowego, rękawiczki do użytku domowego, rękawiczki higienicz
ne, rękawice do polerowania, rękawice ogrodnicze, rękawice baweł
niane do użytku domowego, rękawice do peelingu, gąbki roślinne
do użytku domowego, myjki złuszczające, gąbki ścierne do szorowa
nia skóry, nieelektryczne pędzle kosmetyczne, 29 konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, zupy i preparaty do
przyrządzania zup, galaretki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, mrożona
soja, potrawy głównie z owoców, przetworzone produkty warzywne,
kiszone warzywa, przetworzony czerwony żeńszeń, produkty z prze
tworzonego czerwonego żeń‑szenia, koncentraty z czerwonego
żeńszenia, sproszkowany czerwony żeń‑szeń, żywność wzbogaco
na głównie na bazie czerwonego żeń‑szenia, żywność wzbogaco
na głównie na bazie kwasów tłuszczowych omega‑3 i/lub kwasów
tłuszczowych EPA‑DHA pozyskiwanych z ryb, żywność wzbogacona
na bazie owoców i/lub warzyw, preparaty bakterii kwasu mleko
wego w proszku, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego,
żywność wzbogacona głównie na bazie preparatów bakterii kwasu
mlekowego, żywność wzbogacona na bazie wodorostów, jadalne
wodorosty [konserwowane], produkty z przetworzonych wodoro
stów, opiekane wodorosty, suszone jadalne wodorosty, ryby i skoru
piaki [konserwowane], żywność produkowana z ryb i skorupiaków,
żywność wzbogacona na bazie suszonych ryb i skorupiaków, solone
makrele, kiszone warzywa [kimchi], orzechy konserwowane [inne niż
mrożone], orzechy prażone, orzechy mrożone, przetworzone orze
chy, batony spożywcze na bazie przetworzonych owoców i orze
chów, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, oleje i tłuszcze
jadalne, żywność wytwarzana z olejów i tłuszczy, oleje spożywcze,
oliwa z oliwek, olej sezamowy, przetworzone produkty nabiałowe,
produkty mleczne, mleko, mleko sojowe [zamiennik mleka], tofu,
produkty przygotowywane z twarogu sojowego (tofu), żywność wy
twarzana z przetworzonej soi (z wyjątkiem tofu i żywności z niego
wytwarzanej), drób (nie żywy), żywność wytwarzana z przetworzo
nych jaj, jaja, żywność funkcjonalna wytwarzana głównie na bazie
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jaj, mięsa i kiełbaski konserwowane, przetworzone produkty mięsne,
soki roślinne do gotowania, żywność wzbogacona głównie na bazie
ekstraktów roślinnych, żywność wzbogacona głównie na bazie ro
ślin, konserwowane ryby, konserwowane wodorosty, mięso konser
wowane w puszkach i w słoikach, ryby konserwowane w puszkach
i słoikach, warzywa konserwowane w puszkach i w słoikach, owoce
konserwowane w puszkach i w słoikach, wodorosty konserwowane
w puszkach i w słoikach.

(111) 312836
(220) 2018 02 23
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) ORTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) ortolab
(540)

(210) 482710

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne, 35 organizowanie wystaw,
targów handlowych lub reklamowych, 41 publikacje tekstów innych
niż reklamowe.
(111) 312837
(220) 2018 02 23
(210) 482752
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) SKOLIMOWSKI PAWEŁ, Biała Podlaska, PL.
(540) Bonkej
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie na
stępujących towarów: kwiaty świeże, kwiaty cięte, kwiaty suszone,
kwiaty sztuczne, nasiona kwiatów, kompozycje z kwiatów sztucz
nych, kompozycje z suszonych kwiatów, kompozycje z żywych
kwiatów, sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, sztuczne kwiaty
w bukietach, sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin,
bukiety z suszonych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, suszo
ne kwiaty do butonierki, suszone bukieciki [przypinane do sukienki],
zioła, suszone, do ozdabiania, wieńce ze sztucznych kwiatów, wieńce
z suszonych kwiatów, wieńce z żywych kwiatów, dekoracje kwiatowe
[sztuczne], dekoracje kwiatowe [suszone], dekoracje kwiatowe [świe
że], girlandy z kwiatów, rośliny doniczkowe, sztuczne rośliny, modele
roślin w zmniejszonej skali, artykuły florystyczne, dodatki florystycz
ne, tkaniny i siatki florystyczne, sizal, organza, fizelina, faszyna flory
styczna, rattan florystyczny, krepina, artykuły pasmanteryjne, szpil
ki, szpilki ozdobne, druty florystyczne, druty ozdobne, przyssawki
z tworzyw sztucznych, brokat ozdobny, cekiny, dżety, perełki ozdob
ne, pióra do zdobienia, ptaki i motyle jako dodatki florystyczne, ar
tykuły ze styropiany do tworzenia ozdób, potpourri (mieszanki za
pachowe ziół i kwiatów), ozdobne wyroby wykonane z wikliny, kule
i wianki wiklinowe, pojemniki na kwiaty, wazony na kwiaty, stojaki
na kwiaty, stojaki do roślin, stojaki na doniczki z kwiatami, okienne
skrzynki na kwiaty, kosze na kwiaty, kosze na rośliny, wiszące kosze
na kwiaty, wieszaki na rośliny ze sznurka, misy na rośliny, misy na de
koracje kwiatowe, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], postu
menty pod doniczki na rośliny, regały na rośliny, wieszaki na rośliny,
donice na rośliny, donice na kwiaty, donice ceramiczne, donice glinia
ne, doniczki porcelanowe, donice szklane, donice z tworzyw sztucz
nych, donice drewniane w postaci skrzyń, doniczki okienne, osłony
na doniczki, podstawki do doniczek, uchwyty na doniczki na kwiaty,
wsporniki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, znaczniki do
roślin, domowe terraria na rośliny, dekoracje i ozdoby choinkowe,
kartki okolicznościowe, świece, świeczniki, stroiki na świece, pod
stawki pod świeczki, wstążki ozdobne, papier do owijania kwiatów
i kompozycji kwiatowych, pianka do użytku przy układaniu kwiatów,
gąbki florystyczne suche, gąbki florystyczne mokre, materiały pa
pierowe rękodzielnicze, materiały do decoupage, ozdoby wykonane
z drewna, papieru, gipsu, ceramiki, szkła lub tworzyw sztucznych.
(111) 312838
(220) 2018 02 26
(210) 482772
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) SQM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.

4479

(540) SQM
(510), (511) 9 ekrany wideo, interaktywne terminale z ekranami do
tykowymi, filmy rysunkowe animowane, neony reklamowe, ekrany
projekcyjne, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w pu
blic relations, reklama, reklama on‑line za pośrednictwem sieci kom
puterowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie ma
teriałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
usługi marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towa
rów, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowa
nie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa i kon
serwacja projektorów filmowych, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, 38 usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
40 usługi w zakresie fotokompozycji, 41 produkcja filmów innych niż
reklamowe, usługi w zakresie opracowania graficznego inne niż do
celów reklamowych, sporządzanie napisów [np. do filmów], wypoży
czanie magnetowidów, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
taśm wideo, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
usługi w zakresie komponowania muzyki, redagowanie tekstów [in
nych niż teksty reklamowe], wynajem odbiorników radiowych i te
lewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych, usługi poka
zów filmowych, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra
ficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie opakowań.
(111) 312839
(220) 2018 02 26
(210) 482774
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne
sem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych,
wycena finansowa.
(111) 312840
(220) 2018 02 26
(210) 482777
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne
sem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych,
wycena finansowa.
(111) 312841
(220) 2018 02 26
(210) 482782
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) FUNDUSZ ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Polisa +
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.07
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(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania bizne
sem, 36 zarządzanie finansami, doradztwo w sprawach finansowych,
wycena finansowa.
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(111) 312842
(220) 2018 02 26
(210) 482794
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GAMMA FUNDUSZE
(540)

analizy finansowe, tworzenie i obsługa programów oszczędnościo
wych, usługi kredytowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów fi
nansowych, usługi transakcji finansowych, usługi maklerskie, usługi
maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe,
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośred
nictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi
udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostęp
niania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, obrót czekowy i we
kslowy, operacje walutowe, doradztwo walutowe, usługi informacji
finansowej dotyczące walut.

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na
rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
dotyczące inwestycji finansowych, usługi marketingowe i promocyj
ne w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlo
wych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca funduszy i spółek, po
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia fun
duszy i alternatywnych spółek inwestycyjnych, zarządzanie i admini
strowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca zarządzania i administrowania funduszami
i spółkami, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej doty
czące funduszy i spółek inwestycyjnych, usługi konsultacji bizneso
wych dotyczące rynków inwestycyjnych, usługi konsultacyjne w za
kresie działalności gospodarczej dotyczące promocji i zarządzania
kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie reje
strów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru członków
funduszy i spółek inwestycyjnych, przyjmowanie, przechowywanie
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie rachun
ków bankowych, przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie
informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków członków
funduszy i spółek inwestycyjnych, zarządzanie zbiorami informa
tycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputero
wych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji
informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kompu
tera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet
i Intranet, cyfrowo, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w za
kresie wydolności przedsiębiorstw, usługi księgowe w zakresie fun
duszy i spółek inwestycyjnych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informa
cyjne w zakresie bankowości, finansów i ubezpieczeń, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi powiernicze, usługi
depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi inwestycyjne,
administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo inwesty
cyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie
wyników inwestycji, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie inwestycji, usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyj
nych, tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, administrowanie
i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie,
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy
inwestycyjnych, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezento
wanie i dystrybucja praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach
inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za
kresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów
wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyj
nym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi w zakresie zarządza
nia aktywami, administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami,
usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych,

(111) 312843
(220) 2018 02 26
(210) 482795
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GAMMA FUNDUSZE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na
rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
dotyczące inwestycji finansowych, usługi marketingowe i promocyj
ne w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlo
wych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca funduszy i spółek, po
moc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia fun
duszy i alternatywnych spółek inwestycyjnych, zarządzanie i admini
strowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca zarządzania i administrowania funduszami
i spółkami, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej doty
czące funduszy i spółek inwestycyjnych, usługi konsultacji bizneso
wych dotyczące rynków inwestycyjnych, usługi konsultacyjne w za
kresie działalności gospodarczej dotyczące promocji i zarządzania
kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych
w dziedzinie rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie reje
strów aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru członków
funduszy i spółek inwestycyjnych, przyjmowanie, przechowywanie
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie rachun
ków bankowych, przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie
informacji o operacjach i aktualnym stanie rachunków członków
funduszy i spółek inwestycyjnych, zarządzanie zbiorami informa
tycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputero
wych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji
informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy kompu
tera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet
i Intranet, cyfrowo, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w za
kresie wydolności przedsiębiorstw, usługi księgowe w zakresie fun
duszy i spółek inwestycyjnych, 36 usługi finansowe, usługi bankowe:
usługi ubezpieczeniowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informa
cyjne w zakresie bankowości, finansów i ubezpieczeń, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi powiernicze, usługi
depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi inwestycyjne,
administrowanie i zarządzanie inwestycjami, pośrednictwo inwesty
cyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie
wyników inwestycji, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne
w zakresie inwestycji, usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyj
nych, tworzenie funduszy i spółek inwestycyjnych, administrowanie
i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, planowanie,
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja funduszy
inwestycyjnych, planowanie, monitorowanie, obsługa, reprezento
wanie i dystrybucja praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach
inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za
kresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów
wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyj
nym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi w zakresie zarządza
nia aktywami, administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami,
usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych,
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analizy finansowe, tworzenie i obsługa programów oszczędnościo
wych, usługi kredytowe, pośrednictwo w sprzedaży produktów fi
nansowych, usługi transakcji finansowych, usługi maklerskie, usługi
maklerskie związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe,
obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, pośred
nictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
i konsultacje finansowe w sprawach papierów wartościowych, usługi
udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostęp
niania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa
giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, obrót czekowy i we
kslowy, operacje walutowe, doradztwo walutowe, usługi informacji
finansowej dotyczące walut.

(111) 312844
(220) 2018 02 26
(210) 482806
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa, PL.
(540) AWARTS
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, konferencyjne, hotelowe,
ogrodowe, metalowe, szkolne, mównice, pulpity [meble], pulpity
do pracy stojącej, stoły, stoliki, stoły metalowe, blaty stołowe, szafy,
szafki, kartoteki [meble], komody, kredensy, kozły [stojaki meblowe],
krzesła, taborety, ławy [meble], stoiska wystawowe, stojaki, półki,
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], skrzynie nieme
talowe, wózki meblowe, palety transportowe niemetalowe, tablice
ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, drzwi do mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, panele drewniane do mebli, wyro
by stolarskie, niemetalowe: tabliczki identyfikacyjne, stelaże wysta
wowe, meblowe, stojaki wystawowe, meblowe, ubraniowe, numery
domów, maszty flagowe, 42 wzornictwo przemysłowe, projektowa
nie mebli biurowych, konferencyjnych, hotelowych, ogrodowych,
metalowych, szkolnych, projektowanie systemów oznakowania we
wnętrznego i zewnętrznego obiektów budowlanych, projektowanie
informacyjnych, identyfikacyjnych, sygnalizacyjnych elementów
oznakowania obiektów budowlanych, doradztwo w zakresie opro
gramowania komputerowego, instalacja oprogramowania kompu
terowego, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, projektowanie dekoracji wnętrz, testowanie ma
teriałów, usługi architektoniczne, usługi doradcze w dziedzinie tech
nologii, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
doradztwo i informacja w zakresie wymienionych usług.
(111) 312845
(220) 2018 02 27
(210) 482860
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 09
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) Kochamy Desery
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, dese
ry czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek [custard], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby pie
karnicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi
w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakła
dów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji
żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wy
nos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żyw
ność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamó
wienie, także za pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line,
usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania,
wynajmowanie sal.
(111) 312846
(151) 2018 08 01

(220) 2018 02 27
(441) 2018 04 09

(210) 482862
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(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 08.01.18, 11.03.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, dese
ry czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek [custard], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekar
nicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w za
kresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów ga
stronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi
gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za
pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line, usługi hotelarskie,
usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
(111) 312847
(220) 2018 02 27
(210) 482864
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 09
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 02.09.01, 08.01.18, 11.03.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, mrożone jogurty, desery lodowe, dese
ry czekoladowe, musy deserowe, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], słodkie sosy do deserów na bazie mleka
i żółtek [custard], sosy owocowe, wyroby cukiernicze, wyroby piekar
nicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w za
kresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów ga
stronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi
gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, także za
pomocą sieci komputerowej w systemie on‑line, usługi hotelarskie,
usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
(111) 312848
(220) 2018 02 27
(210) 482867
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 09
(732) PAŁASZ TOMASZ FIRMA HANDLOWA OLLINECK,
Częstochowa, PL.
(540) KLOCKI.edu.pl
(540)

Kolor znaku: zielony, jansnoniebieski, różowy, pomarańczowy,
żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 21.01.14, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hurto
wej z klockami, klockami edukacyjnymi, klockami i kształtkami do
ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabawkami edukacyjnymi, materiałami
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i przyrządami dydaktycznymi, prowadzenie sprzedaży wysyłko
wej z klockami, klockami edukacyjnymi, klockami i kształtkami do
ćwiczeń rehabilitacyjnych, zabawkami edukacyjnymi, materiałami
i przyrządami dydaktycznymi.

(111) 312849
(220) 2018 02 27
(210) 482881
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) GOPLANA
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, prze
ciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, przetwory owo
cowe, galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/
lub czekolady, dżemy owocowe, powidła, konfitury, marmolady,
produkty do smarowania na bazie trufli, produkty do smarowania
na bazie owoców, produkty do smarowania na bazie orzechów,
30 kakao, produkty na bazie kakao, kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, kawa, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa
czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekolady,
czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje cze
koladowe, syropy czekoladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny
wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, batony, cukierki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta,
ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce su
szone w czekoladzie.
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, izolacje do
budynków z włókna szklanego, izolacje piankowe do użytku w bu
downictwie, izolacje z materiału syntetycznego do ochrony termicz
nej rur, izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed ciepłem,
artykuły i materiały do izolacji i zabezpieczeń, włókno szklane do
izolacji, 37 izolowanie budynków, izolowanie dachów, izolowanie
rurociągów, izolowanie budynków gotowych, izolowanie budynków
w trakcie budowy, budownictwo, budowa domów, budowa po
mieszczeń, usługi budowlane i remontowe.

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, dostarczanie in
formacji dotyczących książek, nauczanie indywidualne, nauczanie
i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi szkolenia personelu,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie utrzymy
wania dobrej kondycji fizycznej, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla rodziców w za
kresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i przygo
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkolenia
mi, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 43 tym
czasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwate
rowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania tym
czasowego za pośrednictwem internetu, tymczasowy wynajem
pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu
za pośrednictwem internetu, udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time
share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, zapew
nianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, wynajmo
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajem pokoi jako tym
czasowego zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi rezerwacji pokojów, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, badania w celu oceny zagro
żenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, ba
danie sprawności fizycznej, fizjoterapia, opieka zdrowotna dotycząca
gimnastyki korekcyjnej, opieka medyczna i zdrowotna, monitorowa
nie pacjentów, masaż, informacje dotyczące masażu, hydroterapia,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradz
two w zakresie ochrony zdrowia, placówki rekonwalescencji, opraco
wywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, opieka
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, udzielanie informa
cji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji na
temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdro
wotnej, terapia mowy i słuchu, sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, rehabilitacja fizyczna, profesjonalne doradztwo
w zakresie żywienia, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej,
usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi elektrotera
pii dla fizjoterapii, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usłu
gi doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi do
radcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie die
tetyki, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi
dietetyków, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzie
lanie informacji zdrowotnej, usługi świadczone przez dietetyków,
usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie hydroterapii, usługi
w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastępczej w po
staci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu i terapii logope
dycznej, usługi terapeutyczne, usługi refleksologiczne, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zabiegi terapeutyczne
dla ciała, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej.

(111) 312853
(220) 2018 02 28
(210) 482930
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) ŻURAWSKI PAWEŁ CENTRUM TERAPII MEDEK, Piła, PL.
(540) M

(111) 312854
(220) 2018 03 01
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 26
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.

(111) 312850
(220) 2018 02 28
(210) 482902
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) TOCANTRI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki immuno
supresyjne.
(111) 312851
(220) 2018 02 28
(210) 482903
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) DRUNILER
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki przeciw
dnie moczanowej.
(111) 312852
(220) 2018 02 28
(210) 482909
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) KURCZYŃSKI MARCIN AKURAT IZOLACJE, Kłobuck, PL.
(540) Grupa Akurat
(540)

(210) 482961
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(540) DROPTIVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do użytku okulistycznego,
krople do oczu.
(111) 312855
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) KRYTENKO ANDRZEJ, Suchy Dwór, PL.
(540) MicroWand
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne.

(210) 482973

(111) 312856
(220) 2018 02 28
(210) 482905
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) RYSOWIENIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) rysowienie
(510), (511) 35 agencja public relations, badanie rynku, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, do
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za po
średnictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów rekla
mowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, groma
dzenie informacji związanych z reklamą, kampanie marketingowe,
informacja marketingowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń re
klamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpo
wszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii promocyj
nych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszuki
warek internetowych, marketing bezpośredni, marketing dotyczący
promocji, marketing internetowy, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych i promo
cji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowy
wanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, orga
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promo
cyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, planowanie strategii
marketingowych, plakaty reklamowe, pośrednictwo w zakresie re
klamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wize
runku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tożsamości korporacyjnej, pomoc w zarządzaniu w zakresie promo
cji działalności gospodarczej, produkcja i dystrybucja reklam radio
wych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur re
klamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie mate
riałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on‑line, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamo
wych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizual
nych, promocja sprzedaży, promocja serii filmów na rzecz osób trze
cich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w cza
sopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmio
tów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, reklama i marketing, reklama i usługi rekla
mowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udo
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
udostępnianie raportów marketingowych, umieszczanie reklam,
usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli do
celów reklamowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usłu
gi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie tożsamości
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w za
kresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy, 41 szkolenia,
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organizowanie szkoleń, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne,
szkolenia z prezentacji, szkolenia z zakresu reklamy, szkolenia z za
kresu public relations, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania,
szkolenia z zakresu marketingu, szkolenia z zakresu promocji firm.

(111) 312857
(220) 2018 02 28
(210) 482917
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) DUDKO WŁODZIMIERZ WOMEB INŻ. WŁODZIMIERZ DUDKO
WYTWÓRNIA OKRĘTOWYCH MEBLI, Gdynia, PL.
(540) WOMEB
(510), (511) 20 meble okrętowe, meble domowe, meble drewnia
ne, komody, szafy, szafki, regały, stoły, ławy, stoliki, meble sypialne,
meble dla przemysłu stoczniowego, meble kuchenne, wyposażenie
jachtów, meble wypoczynkowe, krzesła, fotele, meble tapicerowane,
meble kuchenne, 35 sprzedaż mebli okrętowych i domowych, sprze
daż szaf, mebli, regałów, stołów, ław, stolików, mebli sypialnianych
i kuchennych, sprzedaż mebli na statki i dla przemysłu stoczniowego,
sprzedaż sof, krzeseł, foteli, sprzedaż mebli tapicerowanych.
(111) 312858
(220) 2018 02 28
(210) 482920
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) FLAVON GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FLAVON
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki, suplementy
prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy, suplementy ziołowe,
mineralne suplementy diety, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla niemowląt, białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy mineralne do żywności, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy odżywcze, suplementy z wapniem, odżyw
cze suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, suple
menty diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawiera
jące białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy die
ty i preparaty dietetyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy
ziołowe w płynie, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, mieszaniny
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, farmaceutyczne sub
stancje dermatologiczne, preparaty i substancje farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, higieniczne środki nawilżające,
preparaty i artykuły higieniczne, dodatki dietetyczne, dietetyczne
dodatki do żywności, substancje dietetyczne dla niemowląt, prepa
raty dietetyczne dla dzieci, dodatki dietetyczne w formie napojów,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna suplementów diety, suplementów żywnościowych, far
maceutycznych preparatów, produktów higienicznych do celów
medycznych, dietetycznych substancji przystosowane do celów me
dycznych.
(111) 312859
(220) 2018 02 28
(210) 482924
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) KARKOSKA TADEUSZ FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
TRUSK, Łazy, PL.
(540) TRUSK
(510), (511) 6 kotwy metalowe, metalowe kotwy murarskie, kotwy
ścienne metalowe, uchwyty kotwowe mocujące z metalu, zbrojenia
metalowe do betonu, zbrojenia stalowe do użytku w budowie pod
łóg betonowych, strzemiona metalowe, metalowe materiały i ele
menty budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, szpilki
stalowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów i przyrządów
ogrodniczych, materiałów budowlanych, materiałów budowlanych
stosowanych w ogrodnictwie, agrotkaniny, podpory pod krzewy.
(111) 312860
(220) 2018 03 01
(210) 482952
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) THAI EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Lily Nail Spa
(510), (511) 44 aromaterapia, salony fryzjerskie, implantacje włosów,
manicure i pedicure, masaż kosmetyczny, salony piękności, usługi
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w zakresie korzystania z solariów i sauny, usługi wizażu, usługi kuracji
uzdrowiskowych.

(111) 312861
(220) 2016 06 06
(210) 457483
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) KRAWCZYSZYN FRANCISZEK, Legnica, PL.
(540) SÓD Na+ POTAS K+ WAPŃ Ca²+ MAGNEZ Mg²+
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 30 sól niskosodowa do celów spożywczych, sól magne
zowa do celów spożywczych.
(111) 312862
(220) 2016 07 22
(210) 459452
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) SZYDŁOWSKI ANDRZEJ, SZYDŁOWSKI BORYS ASZ SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, PL.
(540) HQDL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 smary, 37 smarowanie pojazdów.
(111) 312863
(220) 2016 12 07
(210) 464909
(151) 2017 05 08
(441) 2017 01 16
(732) TEMPEROWICZ DARIUSZ, OSKROBA PAWEŁ AIR‑COM
PNEUMATYKA‑AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA, Długołęka, PL.
(540) Air‑Com Pneumatyka‑Automatyka
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprę
żarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elektryczne, sprężarki
powietrzne, sprężarki powietrza, sprężarki gazu, sprężarki do klima
tyzatorów powietrza, sprężarki chłodnicze do instalacji grzewczych,
sprężarki chłodnicze do instalacji chłodzących, siłowniki liniowe,
siłowniki obrotowe, siłowniki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, si
łowniki zaworowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, siłowniki do
zaworów, hydrauliczne siłowniki do zaworów, siłowniki do maszyn do
szycia, zawory obsługiwane automatycznie poprzez pneumatyczne
urządzenia sterujące, 37 naprawa, serwis i instalacja sprężarek, napra
wa, serwis i instalacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa, serwis i in
stalacja siłowników, naprawa, serwis i instalacja zaworów, naprawa,
serwis i instalacja armatury pneumatycznej, naprawa, serwis i instala
cja urządzeń pomiarowych, serwisowanie obrabiarek, serwisowanie
przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie bojle
rów przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, ser
wis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa narzędzi,
naprawa pomp, naprawa maszyn, naprawa maszyn przemysłowych,
naprawa elementów silników, naprawa i konserwacja bojlerów, na
prawa i konserwacja sprężarek, naprawa i konserwacja pomp, kon
serwacja i naprawa palników, czyszczenie i naprawa kotłów, konser
wacja i naprawa silników, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, naprawa lub konserwacja silników
elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa
nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, naprawa sprzęgieł
do pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja instalacji elektronicz
nych, naprawa i konserwacja przekładni zębatych, naprawa maszyn
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na sprzężone powietrze, naprawa i konserwacja pomp próżniowych,
naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, instalowanie oraz napra
wa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, naprawa generatorów elektrycznych oraz silników
wiatrowych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotech
nicznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych,
instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, naprawa i kon
serwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja maszyn
do budowy dróg, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania
wody, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, na
prawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, naprawa
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, instalowa
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja
maszyn, instalowanie kotłów, instalowanie silników, instalacja maszyn
biurowych, instalacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji prze
mysłowych, usługi instalacji maszyn, instalacja sprzętu do automatyki
budynkowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa in
stalacji do zaopatrzenia w energię, usługi doradcze w zakresie instala
cji pomp, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa filtrów powie
trza, naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, instalacja, naprawa
i konserwacja podgrzewaczy powietrza.

(111) 312864
(220) 2016 04 14
(210) 454806
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 500
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
(111) 312865
(220) 2016 04 14
(210) 454825
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 100
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
(111) 312866
(220) 2016 04 14
(210) 454796
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 1000
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
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(111) 312867
(220) 2017 12 14
(151) 2018 05 11
(441) 2018 01 22
(732) BĄTKOWSKI FILIP, Warszawa, PL.
(540) ARMIA FIGHT NIGHT
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 480115

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych i zawodów sporto
wych.
(111) 312868
(220) 2018 03 01
(210) 482972
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 16
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) PUMILEN
(510), (511) 3 maści nielecznicze, 5 rozgrzewająca maść roślinna do
nacierania i inhalacji, wspomagająca leczenie przeziębienia.
(111) 312869
(220) 2018 03 01
(210) 482984
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) KUMAR VIPAN RANGOLI FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA,
Lublin, PL.
(540) MAŁE INDIE
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.05, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty
jako przybory toaletowe, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypo
ślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, balsamy do
celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do
perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do oży
wiania kolorów do użytku domowego stosowane w praniu, chus
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, dyfuzory z pa
tyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrak
ty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed pro
mieniowaniem słonecznym, esencje eteryczne, etui na szminkę,
farby do włosów, henna jako barwnik kosmetyczny, kadzidełka, ka
dzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosmetycz
nych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymo
cowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgna
cji skóry, kosmetyki do rzęs, krem do butów, kremy do polerowania,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, krochmal do
nadawania połysku praniu, krochmal do prania, lakier do włosów,
lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mieszaniny zapachowe po
tpourri, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydła do ożywiania koloru tkanin, mydło dezodoryzujące, mydło do
golenia, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej
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ondulacji, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olej
ki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki toaletowe, ołówki
do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski odświe
żające oddech, paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do
skór, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielę
gnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, pły
ny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych,
powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, prepara
ty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do
czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do demakija
żu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higie
ny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do nadawania po
łysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne
niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania
jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pole
rowania, preparaty do polerowania protez dentystycznych, prepa
raty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do pro
stowania włosów, preparaty do samoopalania jako kosmetyki,
preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwania kamienia ko
tłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty do wybiela
nia skóry zwierzęcej, preparaty do wywabiania plam, preparaty ko
lagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświe
żające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, preparaty toaletowe, preparaty wybielające jako
odbarwiacze do celów domowych, preparaty wygładzające jako
krochmal, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, pumeks,
roztwory do szorowania, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bie
lizny, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole wybielające,
suche szampony, szampony, sztuczne paznokcie, ściereczki nasącza
ne detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospo
darstwa domowego, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz
nicze, środki do czyszczenia zębów, środki do konserwacji skóry jako
pasty, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szoro
wania, środki odświeżające powietrze jako zapachowe, środki ścier
ne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie, środki wygładzające
i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin, świece do
masażu do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny, tłuszcze do ce
lów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda koloń
ska, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych,
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów, wosk do pod
łóg, wosk do wąsów, wosk krawiecki, wosk szewski, wybielacze jako
odbarwiacze do celów kosmetycznych, wybielacze stosowane
w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do
masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów,
29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, alginiany do ce
lów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, bekon, białka
jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, cebula konserwo
wana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawar
tości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczy
zna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych,
ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, falafel,
fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, gala
retki owocowe, galarety mięsne, galbi jako danie z grillowanego mię
sa, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole jako
pasta z awokado, homary nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzia
nym, hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, ja
dalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwo
wane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta
kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir jako napój
mleczny, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzy
wa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholo
we, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, kon
serwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe,
kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki nieżywe,
krewetki różowe nieżywe, krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzo
na, kumys jako napój mleczny, kwaśna śmietana, langusty, nieżywe,
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lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane wa
rzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, mał
że nieżywe, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło
kakaowe, masło kokosowe jako olej kokosowy, miąższ owoców, mię
so i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solo
ne, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko mig
dałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane,
mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermen
towane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów
kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, na
poje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdało
wego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika
przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz
kokosowy do celów spożywczych, olej kostny, jadalny, olej kukury
dziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej
słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej
z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z sie
mienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oli
wek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromaty
zowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki kieł
bas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lu
krowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierają
ce tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do
celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziem
niaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia
przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, pro
dukty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przecie
ry rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwo
ry do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe,
rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sar
dynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, sma
lec, smażone placuszki twarogowe, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok
pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, spożywczy
olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej seza
mowy, strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie,
nieżywe, śmietana jako produkty mleczarskie, śmietana na bazie wa
rzyw, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu,
trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzy
wa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba,
wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bu
lion, yakitori, yuba jako skórka z tofu, zsiadłe mleko, zupy, żelatyna,
żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż gwiaździsty,
preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki ete
ryczne, batony zbożowe, bibimbap jako ryż z warzywami i wołowiną,
preparaty usztywniające do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako pro
dukty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, ciasto jako masa do pie
czenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cy
koria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa, czekolada, cze
kolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, enzymy do ciast,
esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do
celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe po
trawy na bazie makaronu, goździki jako przyprawa, gryka, przetwo
rzona, grzanki, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki
petit‑beurre, imbir jako przyprawa, jęczmień łuskany, jogurt mrożo
ny jako lody spożywcze, kakao, kanapki, kanapki z parówką jako hot
dog, kapary, karmelki jako cukierki, kasza bulgur, kasza kukurydzia
na, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa
niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla lu
dzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, ku
kurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako kasza, kwiaty
i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym
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składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony
ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukrecja
jako cukiernictwo, majonez, makarony, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna,
mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mięsne sosy, mięso zapiekane
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające
oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczni
czych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herba
ty, ocet, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe galaretki
jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papryka
jako przyprawy, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie
czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pesto jako sos, pieprz,
piernik, pierożki na bazie mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane,
pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, pre
paraty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia,
proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na
bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przy
prawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty),
puddingi, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do ce
lów kulinarnych jako przyprawa, skrobia do celów spożywczych, sło
dziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona jako
wodorowęglan sodu do pieczenia, sorbety jako lody, sos jabłkowy
jako przyprawa, sos sojowy, sos żurawinowy jako przyprawa, sosy
jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidoro
we, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy jako słodzik naturalny, syro
py i melasa, szafran jako przyprawa, środki wiążące do lodów spo
żywczych, tapioka, wafle ryżowe, wanilia jako aromat, wyroby cu
kiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowa
ne przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu
jako przyprawy, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane jako przyprawy, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży następujących towarów: środki wybielające i inne sub
stancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szo
rowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko
smetyki, kosmetyki do ciała, płyny do pielęgnacji włosów, środki do
czyszczenia zębów, przybory do manicure i pedicure, kadzidła, świe
ce do oświetlania i świeczki, lampiony, przybory kuchenne i gospo
darstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie, gąbki, odzież, obu
wie, torby, walizki, parasolki, paski jako odzież, biżuteria, zegarki,
ozdoby jubilerskie, obrazy, ramki obrazów, ozdobne wyroby z drew
na, korka, trzciny, wikliny, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perło
wej, sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
poduszki, dywany, maty tekstylne, narzuty, obrusy, usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży następujących artykułów spożywczych:
zdrowa żywność, suplementy diety, preparaty ziołowe, parafarma
ceutyki, mięso, ryby, drób, dziczyzna, wędliny, ryby żywe, mrożone
mięso, mrożone ryby, owoce i warzywa konserwowane, mrożone,
suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, przetwory owocowo
‑warzywne, przetwory mięsne, przetwory rybne, konserwy mięsne,
pasztety mięsne, grzyby konserwowe, oliwki, kompoty, sosy do sałat,
zupy i buliony, dania obiadowe, kisiel, budyń, jaja, mleko, produkty
mleczne, takie jak: śmietana, kefiry, maślanki, jogurty, serki oraz sery
żółte i twarogowe, oleje i tłuszcze jadalne, masło, oliwa z oliwek,
żywność dla dzieci i niemowląt, kawa, herbata, kakao, namiastki
kawy, cukier, ryż, mąka, makarony, produkty zbożowe, ciasto na wy
pieki, ciasto w proszku, ciasto mrożone, gotowe mieszanki do piecze
nia ciast, polewy, posypki czekoladowe, proszek do pieczenia, kasze
spożywcze, chleb, pieczywo, chrupki, chipsy ziemniaczane, chipsy
jako produkty zbożowe, płatki kukurydziane, muesli, paluszki solone,
orzechy, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka, czekolada, batony,
bombonierki, guma do żucia, chałwa, miód, lody, drożdże, sól, musz
tarda, majonez, keczup, ocet, sosy, przyprawy, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, świeże zioła, nasiona,
karma dla zwierząt, kwiaty cięte, kwiaty sztuczne, rośliny doniczko
we, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholo
we, napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyczne, proszek
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do wytwarzania napojów, artykuły dla palących, tytoń, cygara, fajki,
papierosy, napoje alkoholowe, wino, wódka, likiery, nalewki, miód
pitny, cydr, agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji han
dlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcje i przetargi publiczne, wy
najem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, ba
dania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działal
ności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura,
biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wy
staw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu de
talicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pro
wadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu dzia
łalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, wycena
drewna na pniu, wycena drzewa, dystrybucja materiałów reklamo
wych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię
biorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, punkty informacji kon
sumenckiej, administrowanie hotelami, impresariat w działalności
artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż pró
bek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systema
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, księgowość, maszynopisanie, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi mo
delek i modeli dla celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tek
stów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo
wych, outsourcing [doradztwo handlowe], rozlepianie plakatów
reklamowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej lub
handlowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło
wymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospo
darczej, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyj
nych, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi przeglą
du prasy, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, przygo
towanie listy płac, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamo
wych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowy
wanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, re
krutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia,
usługi stenograficzne, szacowanie kompleksów leśnych, szacowanie
wełny, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi kreowania
wizerunku firmy, usług i towarów, wyceny handlowe, ekspertyzy
w zakresie wydolność przedsiębiorstw, wynajem czasu reklamowe
go we wszystkich środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, wynaj
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni rekla
mowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad
gospodarczy, usługi zaopatrzenia osób trzecich, mianowicie zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarobkowe zarządza
nie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w za
kresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
zarządzanie hotelami, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
43 bary szybkiej obsługi, agencje zakwaterowania, domy turystycz
ne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie, bufety, kawiarnie, motele,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans
portem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmo
wanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restauracje, restauracje sa
moobsługowe, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, usługi
kateringowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy
najmowanie sal konferencyjnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie
lizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, zapewnianie obiektów i wypo
sażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
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(111) 312870
(220) 2018 03 01
(210) 482987
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Long Life Lounge
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne; urządzenia i przy
rządy do fizjoterapii; przyrządy do masażu; urządzenia i przyrządy do
rehabilitacji; artykuły ortopedyczne; pulsometry; stabilizatory do ce
lów medycznych, 28 sprzęt sportowy, urządzenia sportowe, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry sportowe,
41 zajęcia sportowe, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, or
ganizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usłu
gi medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów i sprzętu do
rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej.
(111) 312871
(220) 2016 01 04
(151) 2018 01 12
(441) 2016 04 11
(732) TTG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ttg TRAVEL TRENDS GROUP
(540)

(210) 450998

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 01.05.01
(510), (511) 35 reklama, 39 organizacja podróży, 41 nauczanie,
kształcenie.
(111) 312872
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) STREFA 3L Long Life Lounge
(540)

(210) 482990

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.01, 26.04.10,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne, urządzenia i przy
rządy do fizjoterapii, przyrządy do masażu, urządzenia i przyrządy do
rehabilitacji, artykuły ortopedyczne, pulsometry, stabilizatory do ce
lów medycznych, 28 sprzęt sportowy, urządzenia sportowe, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry sportowe,
41 zajęcia sportowe, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, or
ganizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usłu
gi medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów i sprzętu do
rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej.
(111) 312873
(220) 2018 03 01
(210) 482993
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MALACHIT
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho
mościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
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finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwesty
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo
ści, usługi deweloperskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, ad
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprze
daż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wybu
rzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa budynków miesz
kalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa
części budynków; budowa domów; budowa domów na zamówie
nie; budowa nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych;
budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości prze
mysłowych; budowanie domów; budowanie nieruchomości; budow
nictwo; nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości;
remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie funda
mentów; stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowla
ne; usługi budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy
budynków; usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu; usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych;
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków; usługi budow
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze
dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące re
montów budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budyn
ków; usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze
w zakresie budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy budyn
ków; usługi generalnych wykonawców budowlanych; usługi infor
macyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania bu
dynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi w zakresie remontów
budynków; wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie
budynków prefabrykowanych; wznoszenie obszarów mieszkalnych;
wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji; zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy; zarządzanie projekta
mi na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarzą
dzanie projektem budowy; działalność deweloperska, 42 usługi pro
jektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych
i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów
zielonych, zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu
wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystro
ju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i ana
lizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary
inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych zwią
zanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbani
stycznego.

(111) 312874
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) MALACHIT
(540)

(210) 482997

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho
mościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwesty
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo
ści, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
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umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, ad
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprze
daż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wybu
rzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków miesz
kalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówie
nie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze
mysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budow
nictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie funda
mentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy bu
dynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze
mysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, kon
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczą
ce przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i in
formacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w za
kresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usłu
gi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków;
wznoszenie budynków i innych konstrukcji; wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projek
tem budowy, działalność deweloperska, 42 usługi projektowania
budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycz
nych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa
przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i de
korowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i po
miary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną śro
dowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 312875
(220) 2018 03 01
(210) 482998
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Sami Swoi
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho
mościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwesty
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo
ści, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, ad
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprze
daż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wybu
rzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków miesz
kalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówie
nie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze
mysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budow
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nictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie funda
mentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy bu
dynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze
mysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, kon
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczą
ce przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i in
formacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w za
kresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usłu
gi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie projek
tem budowy, działalność deweloperska, 42 usługi projektowania
budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycz
nych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa
przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i de
korowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i po
miary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną śro
dowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
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do celów ortopedycznych, materace zmiennociśnieniowe do użytku
medycznego, materace nadmuchiwane do celów medycznych, ma
terace ortopedyczne do użytku medycznego, materace dmuchane
do celów medycznych, materace ortopedyczne zapobiegające two
rzeniu się odleżyn, materace do wózków szpitalnych dla pacjentów,
materace powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], ma
terace powietrzne dla dzieci [do celów medycznych], segmentowe,
nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza,
ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję,
20 materace łóżkowe, materace sprężynowe, materace dmuchane,
materace ogniotrwałe, materace piankowe, materace kempingowe,
materace‑inne niż materace położnicze, materace nadmuchiwane
kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, materace dmu
chane kempingowe, piankowe materace kempingowe, podstawy
pod materace, nakładki na materace, materace z lateksu, materace
typu futon, inne niż materace położnicze, materace sprężynowe do
łóżek, łóżka, pościel, materace, poduszki, nakładki wierzchnie na
materace, wierzchnie nakładki na materace, maty kempingowe do
spania [materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], matera
ce dmuchane, do celów niemedycznych, materace wykonane z ela
stycznego drewna, łóżka zawierające materace z wkładem sprężyno
wym, maty do drzemki, poduszki lub materace, materace dmuchane
(nadmuchiwane), nie do celów medycznych.

(111) 312878
(220) 2018 03 02
(210) 483051
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) DOMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bochotnica, PL.
(540)
(540)

(111) 312876
(220) 2018 03 02
(210) 483037
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) KIEWESZ AGNIESZKA HRABINA, Warszawa, PL.
(540) Hrabina Chce Jeść
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 08.01.16
(510), (511) 30 babeczki, bezy, browni, ciasto drożdżowe z nadzie
niem z owoców, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasto śliwkowe, cien
kie ciasto bazowe do tart, ekierki, espresso, gofry, gofry z polewą cze
koladową, herbata, kakaowe napoje, kawa, kawałki ciast, lody, mąka
do pieczenia, mąka na ciasto, mieszanki do wypieku muffinek, musy,
napoje kawowe z mlekiem, napoleonki, pączki, pierniczki, pierniki,
ptysie, quiche (tarty), szarlotka, tarty, tiramisu, torty lodowe, wyro
by cukiernicze, wyroby cukiernicze z mąki, 35 wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży deta
licznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji.
(111) 312877
(220) 2018 03 02
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) SKWORZ ANDRZEJ, Poznań, PL.
(540) ORTHOMAT
(540)

(210) 483041

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, materace przeciw od
leżynom, materace do celów medycznych, materace nadmuchiwane

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, żółty
(531) 18.01.08, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport samochodami cię
żarowymi, transport towarów, transport i składowanie, transport
przedmiotów wartościowych, transport odpadów, usługi transpor
tu samochodami silnikowymi, transport mebli, transport ładunków,
usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi transportu po
jazdami, transport ładunków statkiem, usługi w zakresie transportu
drogowego, transport ładunków drogą powietrzną, transport odzie
ży, transport kontenerów, transport owoców, rezerwowanie trans
portu powietrznego, składowanie towarów.
(111) 312879
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) KRYCHOWIAK KRZYSZTOF, Mrzeżyno, PL.
(540) GK FUNDACJA GRZEGORZA KRYCHOWIAKA
(540)

(210) 483074

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje
reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, ofe
rowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doręcza
nie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dzie
dzinie reklamy, prenumerata gazet [dla osób trzecich], marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modeling‑usługi do
celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń
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reklamowych, opinie‑sondaże, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, plakaty reklamowe‑rozlepianie, po
kazy mody w celach promocyjnych‑organizacja, pokazy towarów,
projektowanie materiałów reklamowych, prenumerata czasopism
‑usługi [dla osób trzecich], produkcja filmów reklamowych, kolportaż
próbek, public relations, public relations‑agencje, reklama radiowa,
reklama, reklama‑rozpowszechnianie materiałów [ulotki, prospekty,
druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamowe
i sponsorowane teksty‑tworzenie, uaktualnianie materiału reklamo
wego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywa
nie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpo
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w ce
lach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, telemarketing, usługi menedżerskie dla spor
towców, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie no
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, orga
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom koja
rzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, 36 ubezpiecze
nia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem
nieruchomym, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
sponsorowanie działalności sportowej, sponsorowanie finansowe,
finansowanie i organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych.

(111) 312880
(220) 2018 03 05
(210) 483097
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) MILLENIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) SOPOTORIUM
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, impresariat w działalności arty
stycznej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja
personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 zarządzanie nierucho
mościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy
najmu budynków, administrowanie nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wy
cena nieruchomości [finansowa], doradztwo finansowe, eksper
tyzy dla celów fiskalnych, wycena nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem,
39 dostarczanie żywności przez restauracje, 41 pływalnie [baseny],
wynajmowanie kortów tenisowych, usługi sportowe, usługi klu
bów sportowych, kultura fizyczna, edukacja, edukacja sportowa,
usługi fitness klubów, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie obozów sporto
wych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, kluby plażowe i basenowe, usługi parków rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 usługi architektonicz
ne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, pro
jektowanie urbanistyczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie mebli, projektowanie produk
tów, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych,
projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal kon
ferencyjnych, usługi hotelowe, hostele (schroniska), motele, pensjo
naty, domy gościnne, hotele, hostele i pensjonaty zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrod
kach wypoczynkowych, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], tymczasowe
zakwaterowanie, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
restauracje dla turystów, usługi restauracyjne, restauracje samoob
sługowe, usługi restauracji fast‑food, restauracje oferujące dania na
wynos, kawiarnia, bary, puby, koktajlbary, lodziarnie, kafeterie [bu
fety], usługi w zakresie jedzenia na wynos, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie żywności dla
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innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, domy dla ludzi starszych
[emerytura], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo
je do bezpośredniego spożycia, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, łaźnie
tureckie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, usługi saun, usłu
gi solariów, masaż, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, zabiegi
kosmetyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
szpitale, opieka medyczna i zdrowotna, sanatoria, opieka pielęgniar
ska, usługi medyczne, fizjoterapia, hydroterapia, usługi medycyny
alternatywnej, akupunktura, opieka zdrowotna związana z home
opatią, usługi dietetyków, usługi terapii głosu i terapii logopedycz
nej, ambulatoryjna opieka medyczna, usługi psychologów, usługi
psychoterapeutyczne, placówki rekonwalescencji.

(111) 312881
(220) 2018 03 05
(210) 483098
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) MILLENIUM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) SOPOTARIUM
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, impresariat w działalności arty
stycznej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja
personelu, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 zarządzanie nierucho
mościami, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy
najmu budynków, administrowanie nieruchomościami, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wy
cena nieruchomości [finansowa], doradztwo finansowe, eksper
tyzy dla celów fiskalnych, wycena nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem,
39 dostarczanie żywności przez restauracje, 41 pływalnie [baseny],
wynajmowanie kortów tenisowych, usługi sportowe, usługi klu
bów sportowych, kultura fizyczna, edukacja, edukacja sportowa,
usługi fitness klubów, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
fizycznej [fitness klub], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], zajęcia sportowe, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie obozów sporto
wych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, kluby plażowe i basenowe, usługi parków rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, 42 usługi architektonicz
ne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budowlane, pro
jektowanie urbanistyczne, projektowanie konstrukcji, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
wnętrz komercyjnych, projektowanie mebli, projektowanie produk
tów, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych,
projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, 43 wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie sal kon
ferencyjnych, usługi hotelowe, hostele (schroniska), motele, pensjo
naty, domy gościnne, hotele, hostele i pensjonaty zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrod
kach wypoczynkowych, usługi w zakresie kwater wczasowych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi
w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], tymczasowe
zakwaterowanie, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
restauracje dla turystów, usługi restauracyjne, restauracje samoob
sługowe, usługi restauracji fast‑food, restauracje oferujące dania na
wynos, kawiarnia, bary, puby, koktajlbary, lodziarnie, kafeterie [bu
fety], usługi w zakresie jedzenia na wynos, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, domy dla ludzi starszych
[emerytura], przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napo
je do bezpośredniego spożycia, domy opieki dla osób w podeszłym
wieku, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, łaźnie
tureckie, łaźnie publiczne do celów higienicznych, usługi saun, usłu
gi solariów, masaż, fryzjerstwo, usługi manicure i pedicure, zabiegi
kosmetyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
szpitale, opieka medyczna i zdrowotna, sanatoria, opieka pielęgniar
ska, usługi medyczne, fizjoterapia, hydroterapia, usługi medycyny
alternatywnej, akupunktura, opieka zdrowotna związana z home
opatią, usługi dietetyków, usługi terapii głosu i terapii logopedycz
nej, ambulatoryjna opieka medyczna, usługi psychologów, usługi
psychoterapeutyczne, placówki rekonwalescencji.
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(111) 312882
(220) 2018 03 05
(210) 483129
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) ZIMNOCH STANISŁAW KOL‑DROG, Warszawa, PL.
(540) KOL DROG
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
materiały kolejowe, niemetalowe, materiały niemetalowe do na
wierzchni przejazdów kolejowych, materiały gumowe do nawierzch
ni przejazdów kolejowych, łubki poliamidowe jako materiały kolejo
we, podkłady kolejowe, niemetalowe, płyty gumowe wewnętrzne
i zewnętrzne jako elementy nawierzchni przejazdów, 37 usługi bu
dowlane, konserwacyjne, rozbiórkowe, wyburzeniowe i moderni
zacyjne, budowanie, konserwacja i modernizacja dróg kolejowych,
budowanie, konserwacja i modernizacja przejazdów kolejowych
i tramwajowych, usługi budowlano‑remontowe w zakresie torowisk.
(111) 312883
(220) 2018 03 05
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 09
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE activevitamin
(540)

(210) 483130

Kolor znaku: szary, czerwony, granatowy
(531) 06.01.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące, nektary
owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy
do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, na
poje chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produk
cji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów
energetycznych, wzmacniających i innych, pastylki do napojów mu
sujących, wody i napoje smakowe i witaminizowane, piwo.
(111) 312884
(220) 2018 03 06
(210) 483166
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ LEGIONOWO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo, PL.
(540) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o.
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii.
(111) 312885
(220) 2018 03 06
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 09
(732) MEIER WILFRIED, Lütow, DE.
(540) EUROPÄISCHES SEEADLER‑ZENTRUM
(540)

(210) 483172

Kolor znaku: czarny, brązowy, żółty, niebieski, złoty
(531) 01.01.01, 01.01.05, 03.07.01, 03.07.16, 26.01.04, 27.05.05,
29.01.15, 01.11.08, 03.07.24, 27.01.12
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(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu i administrowaniu działalno
ścią gospodarczą w zakresie centrów badawczych, rekreacyjnych,
rozrywkowych i wypoczynkowych, doradztwo biznesowe dotyczące
franczyzy, w szczególności w zakresie prowadzenia centrów badaw
czych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działal
ności gospodarczej, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
handlowych w celach handlowych i reklamowych, 36 doradztwo
finansowe, 37 budownictwo, usługi wykonawcy obiektów budow
lanych, mianowicie realizacja inwestycji budowlanych, w szczegól
ności parków dzikiej przyrody i centrów badawczych, rekreacyjnych
i rozrywkowych, 39 organizowanie podróży i wycieczek, 41 prowa
dzenie parków dzikiej przyrody, centrów rekreacyjnych i rozryw
kowych, w szczególności z centrami dla odwiedzających i szlakami
przygody, ujętymi w klasie 41, prowadzenie działalności sportowej
i kulturalnej, organizowanie i prowadzenie przedstawień na żywo,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych, planowanie, organizo
wanie i prowadzenie konferencji i spotkań, 42 doradztwo technicz
ne w zakresie koncepcji franczyzowych, udostępnianie informacji
naukowych o charakterze technicznym i naukowym wraz z wiedzą
specjalistyczną, w szczególności o charakterze ornitologicznym, ba
dania naukowe, w szczególności badania biologiczne dotyczące or
łów bielików i innych dzikich zwierząt, dotyczące ich ochrony, trybu
życia i hodowli, badania naukowe w związku z orłami bielikami i dzi
kimi zwierzętami, 43 prowadzenie hoteli, parków dzikiej przyrody,
ośrodków wypoczynkowych, centrów rekreacyjnych i rozrywkowych
(zakwaterowanie i wyżywienie) wraz z noclegiem, w szczególności
domków letniskowych, usługi hotelowe, parków dzikiej przyrody,
centrów rekreacyjnych i rozrywkowych w szczególności z centrami
dla odwiedzających i szlakami przygody, poprzez zapewnienie tym
czasowego zakwaterowania oraz zaopatrzenia w żywność i napo
je, 44 usługi weterynaryjne, usługi opieki zdrowotnej dla zwierząt,
usługi szpitali i ośrodków opieki dla orłów bielików i dzikich zwierząt,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 45 do
radztwo prawne dotyczące koncepcji franczyzowych, usługi wyda
wania licencji na koncepcje franczyzowe, licencjonowanie oprogra
mowania komputerowego, w szczególności do administrowania
działalnością gospodarczą i badań.

(111) 312886
(220) 2018 03 06
(210) 483174
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) G
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czerwony, fioletowy, żółty, czarny,
biały, pomarańczowy, brązowy, granatowy
(531) 25.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce, prze
ciery owocowe, dżemy, kompoty, pasty owocowe, przetwory owo
cowe, galaretki, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/
lub czekolady, dżemy owocowe, powidła, konfitury, marmolady,
produkty do smarowania na bazie trufli, produkty do smarowania
na bazie owoców, produkty do smarowania na bazie orzechów,
30 kakao, produkty na bazie kakao, kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, kawa, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wyroby czekoladowe, produkty na bazie czekolady, masa
czekoladowa, kremy czekoladowe, czekolada do picia, czekolady,
czekoladki, czekoladki nadziewane, trufle czekoladowe, napoje cze
koladowe, syropy czekoladowe, sosy czekoladowe, praliny, praliny
wypełnione alkoholem, marcepan, wafle, batony, cukierki, żelki, żelki
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane, ciasta,
ciastka, ciasteczka, lody, bakalie w czekoladzie, orzechy i owoce su
szone w czekoladzie.
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(111) 312887
(220) 2018 03 07
(210) 483214
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) CT‑CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CT CARD
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, mieszaniny oraz
żywice poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe, rozpuszczalniki
lakierów, żywice nasączające i impregnujące, poliuretanowe, epok
sydowe i silikonowe mieszaniny i żywice odlewnicze, preparaty che
miczne do uzdatniania wody, środki do zmiękczania wody, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do uzdatniania wody,
preparaty do biologicznego oczyszczania wody, bakterie do uzdat
niania wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody, pre
paraty zawierające bakterie do oczyszczania wody, 2 lakiery, lakiery
do impregnacji przewodów elektrycznych, rozcieńczalniki lakierów,
17 materiały elektroizolacyjne, materiały uszczelniające, rękawy (ko
szulki) izolacyjne z włókien szklanych, tuby izolacyjne z żywic epok
sydowych, lakiery elektroizolacyjne, 37 usługi czyszczenia urządzeń,
w szczególności czyszczenie szaf elektrycznych, czyszczenie urzą
dzeń elektrycznych, czyszczenie uzwojeń silników, prądnic, gene
ratorów, czyszczenie mazutu i instalacji mazutowych, czyszczenie
wymienników ciepła, czyszczenie instalacji CO, czyszczenie kotłów,
czyszczenie zbiorników, czyszczenie chłodnic, konserwacja i na
prawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i naprawa do
kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, usługi malowania i lakiero
wania, w szczególności lakierowanie silników, generatorów, prądnic,
usługi zabezpieczania przed korozją, nakładanie pokryć powierzch
niowych, nakładanie powłok ochronnych, pokrywanie powierzchni
plastycznymi materiałami wypełniającymi odpornymi na ścieranie,
ciśnieniowe nakładanie ceramicznych powłok zabezpieczających,
40 usługi uzdatniania i oczyszczania wody, demineralizowanie
wody, regeneracja wody, kontrola zanieczyszczeń wody, udzielanie
informacji dotyczących usług uzdatniania wody, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie ochron
nych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, pokry
wanie powłoką galwaniczną, antykorozyjna obróbka części metalo
wych, galwanizacja.
(111) 312888
(220) 2018 03 07
(210) 483219
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) CT‑CARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CT CARD łączy nas chemia
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.11
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, mieszaniny oraz
żywice poliuretanowe, epoksydowe i silikonowe, rozpuszczalniki
lakierów, żywice nasączające i impregnujące, poliuretanowe, epok
sydowe i silikonowe mieszaniny i żywice odlewnicze, preparaty che
miczne do uzdatniania wody, środki do zmiękczania wody, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do uzdatniania wody,
preparaty do biologicznego oczyszczania wody, bakterie do uzdat
niania wody, mikroorganizmy do użytku w uzdatnianiu wody, pre
paraty zawierające bakterie do oczyszczania wody, 2 lakiery, lakiery
do impregnacji przewodów elektrycznych, rozcieńczalniki lakierów,
17 materiały elektroizolacyjne, materiały uszczelniające, rękawy (ko
szulki) izolacyjne z włókien szklanych, tuby izolacyjne z żywic epok
sydowych, lakiery elektroizolacyjne, 37 usługi czyszczenia urządzeń,
w szczególności czyszczenie szaf elektrycznych, czyszczenie urządzeń
elektrycznych, czyszczenie uzwojeń silników, prądnic, generatorów,
czyszczenie mazutu i instalacji mazutowych, czyszczenie wymienni
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ków ciepła, czyszczenie instalacji CO, czyszczenie kotłów, czyszczenie
zbiorników, czyszczenie chłodnic, konserwacja i naprawa urządzeń do
oczyszczania wody, konserwacja i naprawa do kontroli poziomu zanie
czyszczenia wody, usługi malowania i lakierowania, w szczególności
lakierowanie silników, generatorów, prądnic, usługi zabezpieczania
przed korozją, nakładanie pokryć powierzchniowych, nakładanie po
włok ochronnych, pokrywanie powierzchni plastycznymi materiałami
wypełniającymi odpornymi na ścieranie, ciśnieniowe nakładanie cera
micznych powłok zabezpieczających, 40 usługi uzdatniania i oczysz
czania wody, demineralizowanie wody, regeneracja wody, kontrola
zanieczyszczeń wody, udzielanie informacji dotyczących usług uzdat
niania wody, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy
techniczne, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na
maszyny i narzędzia, nakładanie powłok odpornych na zużycie na me
tale i tworzywa sztuczne, pokrywanie powłoką galwaniczną, antyko
rozyjna obróbka części metalowych, galwanizacja.

(111) 312889
(220) 2018 03 06
(210) 483226
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) MEHLICH ŁUKASZ, OCHMAN PIOTR MEHLICH & OCHMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Chorzów, PL.
(540) FABRYKA ZAPACHU
(540)

(531) 19.07.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, 35 usługi
prowadzenia punktu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprze
daży wysyłkowej środków perfumeryjnych i zapachowych, perfum
damskich, perfum męskich, perfum dla domu perfum dla samocho
du, akcesoriów perfumeryjnych.
(111) 312890
(220) 2018 03 08
(210) 483231
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady, PL.
(540) laufhund
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe gorzkie, na
poje alkoholowe zawierające ekstrakty ziołowe, napoje alkoholowe
zawierające ekstrakty owocowe, napoje alkoholowe zawierające wy
ciągi korzenne, ekstrakty alkoholowe, likiery, gorzkie nalewki.
(111) 312891
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) PĘKACKA BARBARA, Warka, PL.
(540) Barbara Pękacka F.U.H.
(540)

(210) 483232

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 18 torby i torebki, 35 usługi sprzedaży detalicznej zwią
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 312892
(220) 2018 03 08
(210) 483243
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Colmeric
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
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(111) 312893
(220) 2018 03 09
(210) 483296
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA KLIMATYZACJI
HYDROPOL‑DEKOR RYSZARD RENIEWSKI I KRZYSZTOF PIETREK
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, PL.
(540) ACSENSE
(540)
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27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 312898
(220) 2018 03 09
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BROWAR ŁOMŻA ŁOMŻA
(540)

(210) 483335

Kolor znaku: ciemnoszarym
(531) 27.05.01, 26.11.25, 29.01.06
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli
matyzacji i oczyszczania powietrza, 37 usługi instalacyjne, naprawy
i konserwacja w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych.
(111) 312894
(220) 2018 03 09
(210) 483314
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 09
(732) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) POLYFLEX
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki elek
tryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny],
zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamia
tarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów,
zamiatarki elektryczne (części maszyn), zamiatarki [maszyny] do ba
senów.
(111) 312895
(220) 2018 03 09
(210) 483316
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) HERBAPOL‑LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) Extraspasmina przynosi spokój
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty far
maceutyczne, środki wspomagające leczenie podnoszące odpor
ność organizmu, suplementy diety do celów medycznych.
(111) 312896
(220) 2018 03 09
(210) 483329
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) DUTROZEN
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 312897
(220) 2018 03 09
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA
(540)

(210) 483333

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, jasnozielony, złoty, żółty,
pomarańczowy
(531) 01.15.15, 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 19.07.01, 19.07.09,
19.07.23, 19.08.02, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.13, 24.03.18, 25.01.15,
25.01.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08,

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoczerwony, jasnozielony, zielony,
szary, złoty
(531) 29.01.15, 03.04.07, 03.04.22, 03.04.24, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 19.07.01, 19.07.09, 19.07.23, 26.11.03,
26.11.08, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 24.03.01, 24.03.07, 24.03.13,
24.03.18, 01.15.15, 25.01.18
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 312899
(220) 2018 03 09
(210) 483336
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SZYMCZAK MAGDA INNOWAVE, Chyby, PL.
(540) INNBIO piękny ogród bez chemii
(510), (511) 1 nawozy, nawozy naturalne, nawozy mieszane, nawozy
złożone, nawozy organiczne, nawozy biologiczne, nieorganiczne na
wozy, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki chemiczne do
ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki prze
ciwpasożytnicze], nawozy i użyźniacze, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do gleby, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], preparaty do nawoże
nia, dodatki glebowe [nawożenie], nawozy do użyźniania gleby, nawo
zy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy biologiczne stosowane do
uzdatniania gleby, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic
twa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowa
nia metali, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substan
cje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 5 biocydy,
biopestycydy rolnicze, herbicydy biologiczne, insektycydy, naturalne
biocydy, preparaty do fumigacji gleby, preparaty do kontroli insektów,
preparaty do niszczenia robactwa, preparaty do niszczenia szkodników,
preparaty grzybobójcze, środki do tępienia szkodników, środki owado
bójcze, środki przeciw pasożytom, produkty farmaceutyczne i wetery
naryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
31 nasiona, ziarna [nasiona], nasiona [ziarna], nasiona do upraw.
(111) 312900
(220) 2018 03 09
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA
(540)

(210) 483346

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny,
zielony, szary, złoty, żółty, pomarańczowy, jansozielony
(531) 29.01.15, 19.07.01, 03.04.07, 27.05.01, 26.11.02, 26.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
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(111) 312901
(220) 2016 04 14
(210) 454798
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 400
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
(111) 312902
(220) 2013 05 17
(210) 414350
(151) 2018 08 03
(441) 2013 09 02
(732) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CYFROWY POLSAT TWÓJ MULTIMEDIALNY DOM
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 25.03.01, 25.05.01, 25.07.06,
26.15.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj
ne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wago
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do
celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo
dzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urzą
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra
zu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu
canie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają
cy dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośnie urzą
dzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony prze
nośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i bate
rie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słu
chawkowe, karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych‑karty sim, repondery tele
foniczne, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody
telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompakto
we, audio‑wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy kom
puterowe, programy komputerowe ładowalne, programy kompute
rowe nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią,
karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku
i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowa
nie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do
telefonów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinforma
tycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji,
aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyj
ne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura
radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki teleko
munikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo,
taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmo
we, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, apa
raty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświe
tlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urzą
dzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym,
odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 ma
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teriały piśmienne zawarte w tej klasie, wyroby z papieru i kartony
zawarte w tej klasie, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, for
mularze, fotografie, kalendarze katalogi, plakaty, naklejki, nalepki,
obwoluty papierowe na dokumenty, publikacje, rysunki, karty oko
licznościowe, bilety kupony papierowe, materiały instruktażowe i do
nauczania (inne niż urządzenia), 35 prowadzenie reklamy, zarządza
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlo
wej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadze
nia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie in
formacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia
centrum informacyjnego, usługi reklamowe, produkcja i rozpo
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, te
lewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa
nie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja mate
riałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rekla
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalno
ścią gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjo
nalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przed
siębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych lub re
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów,
rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozy
skiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika
mi, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i interne
towych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za pomocą
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w za
kresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów:
przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, ar
tykułów radiowotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informa
cyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w do
brych warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż deta
liczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczone
w systemie on‑line w zakresie kupna i sprzedaży, sprzedaż detaliczna
bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową w zakresie następu
jących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług do
stępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym
usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie, przeno
śnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów
radiowotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą następujących towa
rów i usług: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do In
ternetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostęp
niania materiałów audio i video na żądanie, przenośnych urządzeń
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiowotelewi
zyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, In
tranetu polegająca na udzielaniu porad konsumentom, 37 usługi
naprawcze, usługi instalacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakre
sie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w za
kresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w za
kresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi
transmisji programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesy
łanie informacji, usługi w zakresie radiofonii, łączność przez termina
le komputerowe, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunika
cji, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji (call center),
telekomunikacyjne 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
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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, świadczenie usług przekazy
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komór
kowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do
przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przeka
zywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cy
frowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, te
lefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpo
średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o tele
komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferen
cji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub
innych środków łączności elektronicznej, 41 usługi w zakresie na
uczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności kultural
nej, usługi w zakresie świadczenia gier komputerowych on‑line, usłu
gi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw,
organizowanie rozrywki internetowej, informacje o imprezach inter
netowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i prowadzenie konfe
rencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów in
nych niż reklamowe, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia
filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo,
telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpo
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypoży
czanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficz
nego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie fil
mów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wy
pożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicz
nych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, pro
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo‑rozwojowych, ekspertyzy inżynie
ryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, kon
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto
wanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli
wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za po
średnictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobiera
nie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwer
sja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowa
nia komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożycza
nie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzę
tu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowadzenie portali inter
netowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobil
nych i internetowych.

(111) 312903
(220) 2013 05 17
(210) 414351
(151) 2018 08 03
(441) 2013 09 02
(732) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CYFROWY POLSAT. TWÓJ MULTIMEDIALNY DOM
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj
ne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wago
we, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do
celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo
dzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urzą
dzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obra
zu, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu
canie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzają
cy dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośnie urzą
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dzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub
dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony prze
nośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i bate
rie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słu
chawkowe, karty PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, karty telefoniczne do automatów, karty
telefoniczne do telefonów komórkowych‑karty sim, repondery tele
foniczne, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody
telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji dźwięku, dyski kompakto
we, audio‑wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy kom
puterowe, programy komputerowe ładowalne, programy kompute
rowe nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią,
karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku
i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowa
nie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do
telefonów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem
telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinforma
tycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji,
aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyj
ne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura
radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki teleko
munikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo,
taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmo
we, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, apa
raty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświe
tlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urzą
dzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym,
odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 ma
teriały piśmienne zawarte w tej klasie, wyroby z papieru i kartony
zawarte w tej klasie, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, for
mularze, fotografie, kalendarze katalogi, plakaty, naklejki, nalepki,
obwoluty papierowe na dokumenty, publikacje, rysunki, karty oko
licznościowe, bilety kupony papierowe, materiały instruktażowe i do
nauczania (inne niż urządzenia), 35 prowadzenie reklamy, zarządza
nie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlo
wej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadze
nia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie in
formacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia
centrum informacyjnego, usługi reklamowe, produkcja i rozpo
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, te
lewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa
nie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja mate
riałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rekla
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych
abonentów, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działal
nością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania holdingami, profe
sjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, pozyskiwanie infor
macji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy to
warów, rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej,
pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwa
nie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i in
ternetowych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za po
mocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi
w zakresie zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towa
rów: przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do
nich, artykułów radiowotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i in
formacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych
urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż deta
liczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczone
w systemie on‑line w zakresie kupna i sprzedaży, sprzedaż detaliczna
bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową w zakresie następu
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jących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług do
stępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym
usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie, przeno
śnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów
radiowotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych,
działalność agentów zajmujących się sprzedażą następujących towa
rów i usług: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do In
ternetu, usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostęp
niania materiałów audio i video na żądanie, przenośnych urządzeń
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiowotelewi
zyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, In
tranetu polegająca na udzielaniu porad konsumentom, 37 usługi
naprawcze, usługi instalacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakre
sie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń
peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w za
kresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w za
kresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, transmisja programów radiowych, usługi
transmisji programów telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesy
łanie informacji, usługi w zakresie radiofonii, łączność przez termina
le komputerowe, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunika
cji, telefoniczne udzielanie informacji o telekomunikacji (call center),
telekomunikacyjne 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, świadczenie usług przekazy
wania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komór
kowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do
przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przeka
zywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cy
frowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, te
lefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron
internetowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpo
średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja o tele
komunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferen
cji, usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub
innych środków łączności elektronicznej, 41 usługi w zakresie na
uczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności kultural
nej, usługi w zakresie świadczenia gier komputerowych on‑line, usłu
gi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw,
organizowanie rozrywki internetowej, informacje o imprezach inter
netowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i prowadzenie konfe
rencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów in
nych niż reklamowe, produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia
filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo,
telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpo
wszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, wypoży
czanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych
i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficz
nego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie fil
mów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wy
pożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicz
nych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, pro
jektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo‑rozwojowych, ekspertyzy inżynie
ryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, kon
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto
wanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
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w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożli
wiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za po
średnictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobiera
nie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwer
sja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowa
nia komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożycza
nie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzę
tu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bez
pośrednio w telefonie komórkowym, prowadzenie portali interneto
wych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych
i internetowych].

(111) 312904
(220) 2018 03 09
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ŁOMŻA BROWAR ŁOMŻA
(540)

(210) 483354

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony, zielony, złoty,
pomarańczowy, szary, żółty
(531) 03.04.07, 19.07.01, 29.01.15, 27.05.01, 26.01.15, 26.11.02
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 312905
(220) 2018 03 12
(210) 483369
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Słupsk, PL.
(540) OKTAN Każda kropla ma znaczenie!
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, szary
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
(111) 312906
(220) 2018 03 12
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) WCISŁO DOROTA OLEJ‑ISTNY, Jabłonna, PL.
(540) OLEJ‑istny
(540)

(210) 483409

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze, mieszanka olejów [do celów spożyw
czych], olej arachidowy [do celów spożywczych], olej canola, olej chi
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li, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej maślany, olej
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sojowy spożywczy,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej konopny, olej wie
lorybi do spożycia, olej z oliwek jadalny, łój spożywczy, olej z czar
nuszki, olej z ostropestu, olej z wiesiołka, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb
ryżowych do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinar
nych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pestek wino
gron, olej z siemienia lnianego [jadalny], oleje jadalne do polewania
artykułów spożywczych, oleje jadalne z ryb [inne niż tran], oleje ro
ślinne do celów spożywczych, oleje smakowe, oleje uwodornione
do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oliwa z oliwek, oliwa
z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy na bazie trufli, organiczny
olej kokosowy do celów kulinarnych, spożywczy olej kukurydziany,
spożywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, olej z ogórecznika,
olej rydzowy (z lnianki).

(111) 312907
(220) 2018 03 12
(210) 483414
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) SANTILIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, PL.
(540) PROFIBIO
(510), (511) 3 nielecznicze pasty do zębów, pasty wybielające do zę
bów, proszek do zębów w formie pasty, pasta do zębów, pasta do
zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w postaci stałej,
w formie sypkiej, nielecznicze płyny do płukania ust, płyny do płu
kania jamy ustnej, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, dentystyczne płyny do
płukania ust pozbawione substancji medycznych, płyny do płuka
nia jamy ustnej, nie do użytku medycznego, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 5 probiotyki (suplementy),
suplementy żywnościowe, suplementy prebiotyczne, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty diete
tyczne, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów lecz
niczych, suplementy diety dla ludzi, lecznicze pastylki do ssania,
płyny do płukania ust, antyseptyczny płyn do płukania ust, płyny
lecznicze do płukania ust, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze
przeciwpróchnicze płyny do ust, lecznicze płyny do płukania jamy
ustnej, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych [płyny do płukania gardła], leki dla ludzi,
leki wydawane bez recepty, leki pomocnicze [wspierające] do ce
lów medycznych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
kleje do przymocowywania protez, kleje do protez dentystycznych,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekcyjne do ce
lów higienicznych, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, leki
do celów stomatologicznych, suplementy z wapniem, 10 szczoteczki
międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów, urządzenia do czysz
czenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego,
21 nici dentystyczne, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici
dentystycznej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elek
tryczne, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki
do zębów, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki na szczoteczki
do zębów, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego.
(111) 312908
(220) 2018 03 13
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) KLEPKA MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA W PUDEŁKU POLAND IN THE BOX
(540)

(210) 483429
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(510), (511) 35 reklama, usługi public relations, usługi marketingo
we, marketing ukierunkowany, prezentowanie produktów w me
diach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów re
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie ma
teriałów reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trze
cich, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, kolportaż próbek, wypożyczanie materiałów re
klamowych, produkcja filmów reklamowych, 39 pakowanie prezen
tów, pakowanie towarów, dostawa towarów, dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, udzielanie wskazówek o trasie do
jazdu do celów podróży, usługi w zakresie organizowania transportu
dla wycieczek.

(111) 312909
(220) 2018 03 13
(210) 483439
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) NERO COMPUTING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) eRozrys
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(111) 312910
(220) 2018 03 13
(210) 483442
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) JÓZEFCZUK ANDRZEJ, JÓZEFCZUK KRZYSZTOF PODLASKA
CHATA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) WĘDZARNIA PODLASKA CHATA
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 07.01.19, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, kiełbasy, podroby,
pasztety mięsne, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, tłuszcze ja
dalne, flaki, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią mięsa
i wędlin, drobiu, dziczyzny, kiełbas, podrobów, pasztetów mięsnych,
konserw mięsnych, ekstraktów mięsnych, tłuszczy jadalnych, flaków,
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.
(111) 312911
(220) 2018 03 13
(210) 483445
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) NERO COMPUTING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, PL.
(540) eKorpus
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 15.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(531) 26.05.01, 26.05.19, 26.03.23, 27.01.04, 27.05.01

(111) 312912
(151) 2018 08 01

(220) 2018 03 13
(441) 2018 04 16

(210) 483451

4498
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(732) Santini Group s.r.o., Praga, CZ.
(540) SANTINI
(540)

(531) 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, kawa mielona, kawa w postaci całych ziaren,
gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 43 usługi zaopatrzenia w żyw
ność i napoje, kafeterie, usługi restauracyjne.
(111) 312913
(220) 2018 03 13
(210) 483453
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CUKRU‑30% MNIEJ ORANŻADA
napój gazowany PÓŁSŁODKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
(540)
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nych i reklamowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo‑badawczych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki
i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki w za
kresie szkolnictwa wyższego, prowadzenie studiów magisterskich
i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz stu
diów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń
specjalistycznych, nauczanie korespondencyjne, prowadzenie inter
netowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych, organi
zowanie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów
w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi bi
blioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, usługi
w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakre
sie kształcenia i promowania kadr naukowych polegające na nada
waniu tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, rozrywkowe,
sportowe i kulturalne mające na celu promocję zdrowia, publikowa
nie tekstów innych niż reklamowe, 42 usługi i doradztwo w zakresie
prac naukowych i badawczo‑rozwojowych, 45 zarządzane prawami
autorskimi i prawami z zakresu własności intelektualnej.

(111) 312916
(220) 2018 03 13
(210) 483466
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Sleepwell SIMPLE ACCOMMODATION
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, szary, czarny, biały
(531) 11.03.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, oranżada.
(111) 312914
(220) 2018 03 13
(210) 483454
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) CARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnik, PL.
(540) Carro
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy.
(111) 312915
(220) 2018 03 13
(210) 483464
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok, PL.
(540) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU 2003
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, różowy
(531) 03.11.02, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 podręczniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
katalogi, skrypty, broszury, 35 usługi organizacji wystaw handlowych
i reklamowych w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji nauki
wśród szkół, firm, urzędów i instytucji kulturalnych, również za po
średnictwem sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające
na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji,
tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń oraz materiałów promocyj

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 01.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (udostępnianie), usługi
wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia, zjazdy, sympozja
i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i ba
rowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
(111) 312917
(220) 2018 03 15
(210) 483604
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SUSZCZYŃSKI‑RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) DIAMANT VOGUE Classe est un avantage
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo
niada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalko
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów ga
zowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
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napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź
wiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro
teinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], prepara
ty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syro
py do napojów, winogrona‑moszcz, niesfermentowany, woda [napo
je], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], ekstrakty alkoholo
we, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka
[likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy),
brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie na
lewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik
[wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, likier miętowy,
miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoho
lowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake,
alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 312918
(220) 2018 03 15
(210) 483606
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SUSZCZYŃSKI‑RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) DIAMANT VOGUE COLLECTION
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo
niada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalko
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów ga
zowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź
wiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro
teinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], prepara
ty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syro
py do napojów, winogrona‑moszcz, niesfermentowany, woda [napo
je], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 312919
(220) 2018 03 19
(210) 483743
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) DYSKRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) opti
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski
(531) 26.01.05, 26.01.06, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 17 folie z tworzyw sztucznych, nie do pakowania,
27 okładziny podłóg i ścian jako nośniki reklamowe.
(111) 312920
(220) 2018 03 19
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) PCU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PCU Polska ubezpieczenia

(210) 483748

4499

(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, ciemnoróżowy, szary, jasnoszary
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi zarządzania i administrowania
ubezpieczeniami, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami,
usługi konsultacyjne i administracyjne dotyczące ubezpieczenia.
(111) 312921
(220) 2008 07 30
(210) 344285
(151) 2018 08 28
(441) 2008 11 10
(732) DAMIANI INTERNATIONAL S.A., Manno, CH.
(540) Damiani
(510), (511) 3 preparaty wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające,
mydła, artykuły perfumeryjne, olejki eteryczne, lotiony do włosów,
środki do czyszczenia zębów, 35 usługi w zakresie prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej w zakresie: preparatów wybielają
cych i innych substancji stosowanych w praniu, preparatów czysz
czących, polerujących, szorujących i ścierających, mydeł, artykułów
perfumeryjnych, olejków eterycznych, lotionów do włosów, środków
do czyszczenia zębów.
(111) 312922
(220) 2012 06 22
(151) 2018 08 23
(441) 2012 09 24
(732) Leithart AG Schweiz, Schwende, CH.
(540) Junior
(540)

(210) 401856

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, fioletowy, różowy,
niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 spożywcze produkty z ziemniaków wytwarzane
przez wyciskanie zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemnia
czanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności, chrupki
lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy,
w tym orzechy laskowe, włoskie, orzeszki ziemne, orzechy nerkow
ca, pistacje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione,
suszone owoce, przekąski na bazie owoców, 30 wyroby cukiernicze
i słodycze, ciastka, biszkopty, ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe,
pralinki, cukierki, marcepan, prażona kukurydza, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, słone lub pikantne ciasteczka, paluszki, precle.
(111) 312923
(220) 2015 01 23
(210) 438034
(151) 2018 08 20
(441) 2015 05 11
(732) MUCHA PIOTR NIVIS, Świdnica, PL.
(540) nivis
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje chłodnicze, klimatyzacyj
ne,wentylacyjne, wodno‑kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna urządzeń i instalacji chłodniczych,
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodno‑kanalizacyjnych, gazo
wych i ciepłowniczych oraz ich elementów składowych, 37 montaż,
instalowanie oraz naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych, kli
matyzacyjnych, wentylacyjnych wodno‑kanalizacyjnych, gazowych
i ciepłowniczych, usługi serwisowe dotyczące tych urządzeń i insta
lacji.
(111) 312924
(220) 2015 05 25
(210) 442904
(151) 2018 08 16
(441) 2015 09 14
(732) GRYCZYŃSKI RYSZARD, Szczecin, PL.; GRYCZYŃSKA
ALEKSANDRA, Szczecin, PL.; GRYCZYŃSKA MAŁGORZATA,
Szczecin, PL.
(540) AGAT CENTRUM

4500
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(540)

Kolor znaku: zielony, zółty, biały, jasnobeżowy
(531) 05.03.01, 05.03.02, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.11, 05.03.13,
27.05.01, 26.01.02, 29.01.13
(510), (511) 44 układanie kompozycji kwiatowych, projektowanie
krajobrazów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, wykonywa
nie, układanie wieńców.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 312925
(220) 2015 07 15
(151) 2018 08 02
(441) 2015 10 26
(732) SAVECART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) savecart
(540)

(210) 444811

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 26.11.01, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych,
komponowanie układu graficznego do celów reklamowych, 38 Usłu
gi ogłoszeń elektronicznych, 42 wypożyczanie serwerów (hosting),
wyszukiwarki internetowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowych, usługi wspierające działalność sklepów interneto
wych, usługi związane z zarządzaniem portalami internetowymi, za
rządzanie stronami internetowymi .
(111) 312926
(220) 2015 07 21
(210) 445076
(151) 2018 08 30
(441) 2015 10 26
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) POLO COCKTA
(510), (511) 16 opakowania z papieru lub tektury, materiały z pa
pieru i z tektury do pakowania, druki reklamowe, foldery, katalogi,
podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, prospekty,
plakaty, tablice reklamowe z papieru lub z tektury, ulotki reklamowe,
42 opracowywanie projektów technicznych i technologicznych dla
napojów bezalkoholowych, projektowanie opakowań dla napojów
bezalkoholowych i innych środków spożywczych.
(111) 312927
(220) 2015 08 03
(151) 2018 08 10
(441) 2015 11 09
(732) ŁADANAJ URSZULA OMNIBUS, Reda, PL.
(540) omnibusek
(540)

(210) 445483

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 02.05.01, 02.05.05, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa opiekunek dla dzieci, korepe
tytorów, usługi pośrednictwa‑pomoc w odrabianiu lekcji, usługi
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reklamowe polegające na tworzeniu i publikowaniu on‑line reklam
w sieciach komputerowych i Internecie, usługi sprzedaży materiałów
edukacyjnych prowadzone na zlecenie drogą pocztową i/lub drogą
elektroniczną, a w szczególności poprzez strony Web, 41 prowa
dzenie przedszkoli integracyjnych i specjalistycznych, prowadzenie
przedszkoli czynnych 24h (noclegownie przedszkolne), usługi pro
wadzenia i zarządzania przedszkolami, usługi organizowania imprez
sportowych, urodzinowych, udostępnianie obiektów na potrzeby
imprez sportowych, urodzinowych, organizowanie obozów eduka
cyjnych i wypoczynkowych‑mianowicie półkolonii, kolonii, zimo
wisk, „zielonych szkół”, prowadzenie zajęć fitness, zajęć ruchowych
służących poprawie i utrzymaniu zdrowia i kondycji fizycznej, prowa
dzenie zajęć ruchowych prowadzących do wyrobienia prawidłowych
nawyków i zachowań zdrowotnych u dzieci, organizacja obozów i za
wodów związanych z aktywnością ruchową, usługi związane z utrzy
maniem i poprawą kondycji fizycznej, w tym z wykorzystaniem
urządzeń wspomagających ćwiczenia, organizacja zajęć sportowych
i rekreacyjnych, kultura fizyczna, organizowanie targów i wystaw
o tematyce edukacyjnej i kulturalnej, 44 usługi psychologa, logope
dy, usługi w zakresie poradni psychologiczno‑pedagogicznych, usłu
gi paramedyczne obejmujące działalności pedagogów oraz logope
dów, działalność w takich dziedzinach jak: terapia dysleksji, dysgrafii,
problemów szkolnych, ADHD, autyzmu, zaburzeń mowy, zaburzeń
głosu, stresu, konsultacje i terapia psychologiczna dla dzieci, usługi
w takich dziedzinach jak: rehabilitacja ruchowa w zakresie uspraw
niania ruchów precyzyjnych dłoni i rąk, nauka pisania, reedukacja
umiejętności pisania, terapia dzieci z niepełnosprawnością wskutek
mózgowego porażenia dziecięcego, grafotoryka, kreślenie w obsza
rze ograniczonym, rehabilitacja po incydentach mózgowych, konsul
tacje i terapia psychologiczna dla dzieci, prowadzenie zajęć rehabili
tacyjnych i terapeutycznych.

(111) 312928
(220) 2015 10 27
(210) 448566
(151) 2018 08 09
(441) 2016 02 01
(732) FHU WILMAT L. MATECKI, A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) HEBE MOTORBIKE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 motocykle, skutery, motorowery, rowery, quady, po
jazdy lądowe, części i akcesoria do motocykli nieujęte w innych kla
sach, części i akcesoria do skuterów nieujęte w innych klasach, części
i akcesoria do motorowerów nieujęte w innych klasach, części i ak
cesoria do rowerów nieujęte w innych klasach, 37 naprawa i serwis
pojazdów, naprawa i serwis motocykli, naprawa i serwis skuterów,
naprawa i serwis motorowerów, naprawa i serwis quadów, mycie po
jazdów.
(111) 312929
(220) 2015 11 25
(210) 449670
(151) 2018 08 17
(441) 2016 02 29
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) CASA de MEXICO
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.
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(111) 312930
(220) 2015 01 05
(210) 437413
(151) 2018 03 15
(441) 2015 04 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE PIĄTNICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorko, PL.
(540) Piątnica naturą zachwyca
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje reklamowe,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, de
koracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
sondaże, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży stosowana
dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, re
klamy telewizyjne, systematyzacja danych do komputerowej bazy
danych, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprze
daż produktów dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, z wyrobami: chleb dla dia
betyków, cukier do celów medycznych, cukier lodowaty do celów
leczniczych, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów leczniczych lub medycznych, dodatki mi
neralne do żywności, dodatki do pasz do celów leczniczych, glukoza
do celów medycznych, guma do żucia do celów leczniczych, herbata
lecznicza, korzenie lekarskie, papierosy beztytoniowe do celów lecz
niczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty
medyczne do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki zia
ren zbóż do celów medycznych, skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, zioła
lecznicze, żywność dla niemowląt, alginiany do celów spożywczych,
anchois, bekon, białko spożywcze, bulion, cebula konserwowana,
chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, dak
tyle, drób, dziczyzna, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki,
galaretki jadalne, galarety mięsne, galaretki owocowe, groszek kon
serwowy, grzyby konserwowane, homary, jaja, jaja w proszku, kapu
sta kwaszona, kaszanka, kawior, kazeina do celów spożywczych, kieł
baski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi do
środków spożywczych, kompoty, koncentraty bulionu, koncentraty
rosołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, korniszony
z jarzynami w occie, krewetki, krokiety, krwawa kiszka, langusty, ło
soś, łój spożywczy, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
miąższ owoców, mięso, mięsne ekstrakty, mięso konserwowane,
mięso solone, migdały spreparowane, olej kokosowy, olej kostny ja
dalny, olej kukurydziany, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadal
ny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny,
oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy
preparowane, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane lub konserwo
wane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
mrożone, owoce w puszkach, owoce suszone, owoce stosowane jako
bakalie, owocowe sałatki, parówki mięsne, pasztet z wątróbki, pekty
na do celów spożywczych, pikle, płatki ziemniaczane, podpuszczka,
preparaty do produkcji bulionu, proteiny spożywcze, przecier jabłko
wy, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, rodzynki, ryby konserwowa
ne, ryby solone, sardynki, skorupiaki, skórki owocowe, smalec, socze
wica konserwowana jako warzywo, soja konserwowana spożywcza,
sok pomidorowy do celów kulinarnych, soki roślinne do gotowania,
sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, tłuszcze jadalne,
tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywne
sałatki, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, ziemniaki
zapiekane w cieście, zioła ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna
spożywcza, żywność przygotowywana z ryb, batony lukrecjowe sto
sowane jako cukiernictwo, biszkopty, bułeczki słodkie, bułka tarta,
chałwa, chipsy jako produkty zbożowe, chleb, chow‑chow jako przy
prawa, ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukier,
cukierki, curry jako przyprawa, cykoria, cynamon, drożdże, enzymy
do ciast, galaretki owocowe jako słodycze, glukoza do celów spo
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żywczych, gofry, goździki jako przyprawa, herbata, herbatniki, imbir
jako przyprawa, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kakao, ka
napki, kapary, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, kawa,
keczup jako sos, krakersy, kukurydza: mielona, palona, pop‑corn,
kurkuma do żywności, kuskus jako kasza, lody, lody spożywcze, lód
do napojów chłodzących, majonezy, makarony, nitki, paski, rurki,
marcepan, mąka gorczycowa, mąka z jęczmienia, mąka kukurydzia
na, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka ziemniaczana, melasa,
miód, mesłi, musztarda, naleśniki, płatki owsiane, ocet, owies gnie
ciony, owies łuskany, pieczywo imbirowe, pieprz, piernik, pierożki
ravioli, pizze, placki, płatki zbożowe, pomadki jako cukierki, potrawy
na bazie mąki, pralinki, preparaty zbożowe, produkty spożywcze na
bazie owsa, produkty żywnościowe ze skrobi, propolis, przyprawy,
puddingi, rollsy, roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, sago, skro
bia do celów spożywczych, słodycze, słodycze ozdobne na choinkę,
słodziki, słód do celów spożywczych, sorbety, sosy jako przyprawy,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, suchary,
sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, tabule, tako,
tapioka, tarty, tortille, wanilia, wermiszel, wyroby cukiernicze, za
czyn, zielenina Jako przyprawy, ziele angielskie, żywność na bazie
mąki, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz nie do
celów leczniczych, drożdże dla bydła, kiszonki jako pokarm dla zwie
rząt, nasiona, pasza, proteiny dla zwierząt, pasza dla bydła, warzywa
świeże, wysłodziny, ziarna, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, 43 ca
tering, usługi barowe, usługi snack‑barów, hotele, kawiarnie, motele,
pensjonaty, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa,
przygotowywanie dań żywnościowych na zamówienie osób trzecich
oraz ich dostawa, restauracje, usługi stołówkowe.

(111) 312931
(220) 2015 01 05
(210) 437416
(151) 2018 03 19
(441) 2015 04 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE PIĄTNICA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorko, PL.
(540) Piątnica
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 chleb dla diabetyków, cukier do celów medycznych,
cukier lodowaty do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych,
dietetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych lub me
dycznych, dodatki mineralne do żywności, dodatki do pasz do celów
leczniczych, glukoza do celów medycznych, guma do żucia do celów
leczniczych, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, papierosy beztyto
niowe do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, preparaty medyczne do odchudzania, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów medycznych, skrobia do
celów dietetycznych lub farmaceutycznych, wyroby cukiernicze do
celów leczniczych, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, 29 al
giniany do celów spożywczych, anchois, bekon, białko spożywcze,
bulion, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemnia
czane, chipsy ziemniaczane, daktyle, drób, dziczyzna, dżemy, fasolka
konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
homary, jaja, jaja w proszku, kapusta kwaszona, kaszanka, kawior,
kazeina do celów spożywczych, kiełbaski w cleście, kiełbasy, Kiszone
warzywa jako kimchi, klej rybi do środków spożywczych, kompoty,
koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konser
wy rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki, kro
kiety, krwawa kiszka, langusty, łosoś, łój spożywczy, małże jadalne
nieżywe, margaryna, marmolada, miąższ owoców, mięso, mięsne
ekstrakty, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparo
wane, olej kokosowy, olej kostny jadalny, olej kukurydziany, olej pal
mowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwo
wane, opiekane wodorosty, orzechy preparowane, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane lub konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce mrożone, owoce w puszkach,
owoce suszone, owoce stosowane jako bakalie, owocowe sałatki, pa
rówki mięsne, pasztet z wątróbki, pektyna do celów spożywczych,
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pikle, płatki ziemniaczane, podpuszczka, preparaty do produkcji
bulionu, proteiny spożywcze, przecier jabłkowy, pyłki kwiatowe jako
żywność, raki, rodzynki, ryby konserwowane, ryby solone, sardynki,
skorupiaki [nieżywe], skórki owocowe, smalec, soczewica konserwo
wana jako warzywo, soja konserwowana spożywcza, sok pomidoro
wy do celów kulinarnych, soki roślinne do gotowania, szynka, śledzie,
ślimaki morskie [nieżywe], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowa
ne, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywne sałatki, wątroba, wędliny,
wieprzowina, wiórki kokosowe, ziemniaki zapiekane w cieście, zioła
ogrodowe konserwowane, zupy, żelatyna spożywcza, żywność przy
gotowywana z ryb, 30 sos żurawinowy.

(111) 312932
(220) 2015 12 04
(210) 450002
(151) 2018 08 09
(441) 2016 03 14
(732) PAPIEŻ BARTŁOMIEJ, BOREK DOMINIK WILD HUNTING
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Sącz, PL.
(540) 2WOLFS
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 12 bagażniki samochodowe mocowane na hak pojazdu,
ochronne maty i pokrowce na siedzenia i do bagażników pojazdów,
13 torby, pasy, ładownice oraz zasobniki na amunicje, pokrowce oraz
futerały na broń palną, pasy do broni palnej, 18 otoki dla myśliwych,
smycze oraz obroże dla psów, rozgałęźniki do smyczy dla psów, paski
oraz szelki do lornetek, laski zawierające siedziska, 28 artykuły my
śliwskie, w tym orczyki do ciągnięcia zwierzyny, troki na zwierzynę.
(111) 312933
(220) 2015 12 07
(210) 450083
(151) 2018 08 01
(441) 2016 03 14
(732) BRAUN KAROL, Mierzyn, PL.
(540) UNKRAUT EX
(510), (511) 1 środki ochrony roślin, środki chemiczne do ochrony
roślin, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do
preparatów ochrony roślin.
(111) 312934
(220) 2015 12 23
(151) 2018 08 16
(441) 2016 04 11
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) mac GRUPA
(540)
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wania w budownictwie, substancje izolacyjne, uszczelniacze płynne,
włókna do celów izolacyjnych.

(111) 312936
(220) 2016 04 25
(210) 455546
(151) 2018 08 20
(441) 2016 08 01
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) trizer
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, pre
paraty z mikroelementami dla ludzi, środki zmniejszające apetyt do
celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz
nych.
(111) 312937
(220) 2016 05 09
(210) 456131
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) ŁUKPASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karczew, PL.
(540) ŁUKPASZ
(510), (511) 5 pasze lecznicze dla zwierząt, 31 pasze dla zwierząt,
dodatki do pasz nie dla celów leczniczych, pełnoporcjowe mieszanki
paszowe dla zwierząt, mieszanki pasz uzupełniające, artykuły jedno
składnikowe do żucia dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie
się drobiu, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, odpady z gorzelni jako pokarm dla zwierząt, otręby
zbożowe, wapno do pasz dla zwierząt, produkty do hodowli i tucze
nia zwierząt, produkty uboczne obróbki ziaren zbóż jako pasza dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, wysłodziny,
wytłoki z owoców, ziarno do żywienia zwierząt, przynęty dla węd
karzy jaja wylęgowe, żywe pisklęta drobiu, żywy drób do hodowli,
produkty do hodowli drobiu.
(111) 312938
(220) 2016 06 08
(210) 457568
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., Schiphol‑Rijk, NL.
(540) POLAND POSITION
(540)

(210) 450800

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja książek i czasopism, 40 drukowanie ksią
żek i czasopism, usługi poligraficzne i skład drukarski.
(111) 312935
(220) 2016 04 16
(210) 454987
(151) 2018 08 20
(441) 2016 06 20
(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec, PL.
(540) GOCRETE
(510), (511) 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki,
koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, podkłady
do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku
jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale
w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 17 ar
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełnia
jące, podkłady podłogowe, masy uszczelniające, elastomery, farby
i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, pianki izolacyjne
i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stoso

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z bran
ży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów
mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, ak
cesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli,
preparatów chemicznych do pojazdów mechanicznych, odzieży
ochronnej do jazdy na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na moto
cyklach, kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające na
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz
w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi i napra
wy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi doty
czące smarowania pojazdów mechanicznych, czyszczenia i polero
wania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów
mechanicznych, wulkanizacji.
(111) 312939
(220) 2016 06 08
(210) 457569
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., Schiphol‑Rijk, NL.
(540) poland position
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z bran
ży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów
mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, ak
cesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli,
preparatów chemicznych do pojazdów mechanicznych, odzieży
ochronnej do jazdy na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na moto
cyklach, kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające na
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz
w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi i napra
wy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi doty
czące smarowania pojazdów mechanicznych, czyszczenia i polero
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wania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów
mechanicznych, wulkanizacji.

(111) 312940
(220) 2016 06 29
(210) 458372
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DIOSACTIN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i pre
paraty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, su
plementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane,
lecznicze napoje mineralne.
(111) 312941
(220) 2016 07 28
(210) 459699
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) Bułkanapka
(510), (511) 29 gotowe posiłki, a mianowicie kanapki i / lub sałatki,
ujęte w klasie 29, 30 batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, chipsy
[produkty zbożowe], biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze, gofry,
herbatniki petit‑beurre, herbatniki, krakersy, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, hamburgery [kanapka], hot‑dogi [kanap
ka], pieczywo, ciasta, kanapki, pizza, wyroby piekarnicze, zapiekanki,
pieczywo zamrożone, paszteciki, naleśniki, bułki.
(111) 312942
(220) 2016 07 28
(210) 459701
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) Soktail
(510), (511) 29 owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce
kandyzowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owo
ce, owoce lukrowane, galaretki owocowe, chipsy owocowe, desery
owocowe, przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle
mleczne, napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 32 na
poje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo
cowe, napoje o smaku warzywnym, soki warzywne [napoje], soki
warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje,
napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody mineralne i gazo
wane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owo
cowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, soki owocowe,
nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 312943
(220) 2016 10 20
(151) 2018 08 20
(441) 2017 01 02
(732) NETWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BIURORACHUNKOWE24
(540)

(210) 462965

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, czarny, czerwony,
pomarańczowy
(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15,
07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 35 outsourcing (doradztwo biznesowe), przygotowanie
listy płac, przygotowanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe,
36 doradztwo w sprawach finansowych.
(111) 312944
(151) 2018 08 20

(220) 2016 11 21
(441) 2018 04 30

(210) 464108
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(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) NANOLIPO
(510), (511) 5 miejscowe kremy znieczulające, środki przeciwbólowe.
(111) 312945
(220) 2017 01 22
(210) 466660
(151) 2018 08 21
(441) 2017 08 07
(732) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław, PL.
(540) Huesca
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interaktywne
terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, kompu
tery, monitory [programy komputerowe], optyczne nośniki danych,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
przyrządy pomiarowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, smart
fony, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, świa
tłowody, tablety, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
testujące, inne niż do celów medycznych, znaki cyfrowe, 35 aktuali
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, ak
tualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, komputerowe za
rządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, statystyczne
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da
nych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, wspomagane kom
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu
do baz danych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do pu
blikacji, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, usługi biblioteczne, 42 aktualizo
wanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów kom
puterowych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informa
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra
mowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na
formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i da
nych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputero
wych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów kom
puterowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, programo
wanie 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 doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi szyfrowania danych,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwe
rów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 li
cencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami au
torskimi.
(111) 312946
(220) 2017 01 27
(151) 2018 08 21
(441) 2017 08 28
(732) CITY LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) vector+

(210) 466785
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(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 37 budownictwo‑wznoszenie budynków biurowych.
(111) 312947
(220) 2017 01 30
(210) 466859
(151) 2018 07 27
(441) 2017 08 07
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GK GALERIA KRAKOWSKA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszury, ulot
ki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyjne, mapy,
zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, kubki papierowe,
torby na zakupy, podłogowe stanowiska wystawowe z kartonu do
sprzedawania produktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożyw
cze, bloczki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne,
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury
dotyczące gier, 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytoniowych,
przemysłowych, leków, administrowanie i zarządzanie centrami
handlowo‑rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hur
towniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie:
zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z or
ganizacją sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz re
prezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, pokazy mody
w celach handlowych i promocyjnych, usługi w zakresie agencji
importowych, publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie
komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz
danych, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trze
cich w sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez internet
prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za po
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw
i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw han
dlowych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i rozpo
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, ma
teriałów drukowanych, próbek, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamo
wych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie
tworzenia marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie
i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han
dlowych w centrach handlowo‑rozrywkowych, ich administrowanie,
zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w centrach handlowo
‑usługowo‑rozrywkowych, usługi związane z dzierżawą, zarządza
niem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem,
doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane
z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości,
leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów warto
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ściowych, w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja
bonów wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego typu, wykonywa
nie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji
budowlanych w tym podnoszących standard obiektów, wykony
wanie specjalistycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgod
nie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrach han
dlowych, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowy
wania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi biura
podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, prowa
dzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych,
nocnych klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz im
prez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympozjów, kon
gresów, konferencji, pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw
i festynów, publikacje elektroniczne on‑line, usługi w zakresie pro
wadzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinema
tograficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania i wy
najmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych oraz
ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie: salonów z automatami do
gier, obiektów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wyna
jem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usłu
gi hotelowo‑restauracyjne w zakresie podejmowania gości, usługi
gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci kom
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, usługi
z zakresu bibliotek on‑line, mianowicie świadczenie usług bibliotek
elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obra
zy za pośrednictwem sieci komputerowej on‑line, szkolenia perso
nelu: w zakresie cateringu, z prezentacji żywności, w zakresie technik
komunikacyjnych, w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia mak
symalnej ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad dziećmi,
43 prowadzenie kawiarni. restauracji, punktów gastronomicznych,
hoteli, przygotowywanie żywności na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 projektowanie i urządzanie
przestrzeni wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, usłu
gi związane z organizowaniem, prowadzeniem ośrodków ochrony
zdrowia wszelkiego typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem,
prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psy
chologicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, kosme
tycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka
nad dziećmi.

(111) 312948
(220) 2017 04 03
(151) 2018 08 21
(441) 2017 08 16
(732) ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ITMAGINATION Imagine it. Done.
(540)

(210) 469895

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie, oprogra
mowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie użyt
kowe do usług przetwarzania w chmurze, elektroniczne bazy danych,
komputerowe bazy danych, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, komputerowe oprogramowanie i programy użytkowe, apli
kacje oprogramowania komputerowego, oprogramowanie zapisane
na magnetycznych nośnikach lub ładowalne z odległych sieci kompu
terowych, oprogramowanie do pobrania, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, komputery, urządzenia peryferyjne do
komputerów, sprzęt przetwarzający dane, sprzęt komputerowy, sprzęt
serwerowy, akcesoria komputerowe, sprzęt sieciowy, urządzenia do
nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, płyty
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(dyski) z nagraniami, nagrane dyski, urządzenia, sprzęt i przyrządy do
nagrywania, przewodzenia, przesyłania i/lub odtwarzania dźwięku i/
lub obrazu, osprzęt do przetwarzania danych, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualnej, publikacje elektroniczne, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, utrwalone na nośnikach infor
macje i dane, serwery w chmurze, części, akcesoria i pojedyncze ele
menty do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej usługi sprzedaży poza siecią sklepową, przez domy sprze
daży wysyłkowej, poprzez sieci komputerowe, sklepy internetowe
programów komputerowych i oprogramowania niezależnie od me
diów rejestrujących i środków rozpowszechniania, aplikacji oprogra
mowania komputerowego, programów użytkowych, oprogramowa
nia zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego
z odległych sieci komputerowych, magnetycznych, cyfrowych
i optycznych nośników danych, komputerów, urządzeń peryferyjnych
do komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, sprzętu i urządzeń
komputerowych, serwerowych, elektronicznych i/lub telekomunika
cyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu sieciowego, urządzeń
do nagrywania, transmisji, reprodukcji dźwięku i obrazu, dysków z na
graniami, nagranych dysków, nagranych nośników cyfrowych, magne
tycznych, optycznych, elektronicznych, urządzeń, sprzętu i przyrzą
dów do nagrywania, przewodzenia, przesyłania, odtwarzania dźwięku,
obrazu, osprzętu do przetwarzania danych, części, akcesoriów i poje
dynczych elementów wymienionych wyżej towarów, publikacji elek
tronicznych, elektronicznych baz danych, komputerowych baz danych,
programów komputerowych do zarządzania sieciami, doradztwo biz
nesowe w zakresie administrowania technologią informacyjną, analizy
biznesowe, usługi zarządzania bazami danych, przetwarzanie danych,
systematyzowanie i analiza danych, sortowanie i edycja informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja informacji do kompute
rowych baz danych, kompilacja danych matematycznych lub staty
stycznych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wyszuki
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, prze
twarzanie, przechowywanie baz danych i zarządzanie nimi, udostęp
nianie danych biznesowych, zarządzanie informacjami‑bazami da
nych, gromadzenie danych, weryfikacja przetwarzania danych,
skomputeryzowana weryfikacja danych, analiza danych biznesowych,
komputerowe przetwarzanie danych, systematyzacja danych poprzez
tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie baz danych, usługi
przetwarzania danych on‑line, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych w celu gro
madzenia danych do celów działalności gospodarczej, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowa
dzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność biznesowa
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysło
wymi, informacja o działalności gospodarczej, analizy i badania doty
czące działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych, go
spodarczych, handlowych on‑line, dostarczanie skomputeryzowa
nych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie infor
macji o usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do
celów promocyjnych, reklamowych, marketingowych, badanie rynku,
analizy rynkowe, audyt, usługi outsourcingowe w zakresie informaty
ki, outsourcing programistów, informatyków oraz specjalistów IT, out
sourcing zespołów projektowych‑Team Leasing, outsourcing działów
i/lub usług oraz rozwiązań IT, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe, księgowość, rachunko
wość, analiza kosztów, outsourcing procesów biznesowych, audyt
przedsiębiorstw, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, także w me
diach elektronicznych, wynajem i dzierżawa urządzeń i wyposażenia
biurowego, public relations, usługi doradztwa biznesowego, w tym
związane z użytkowaniem i stosowaniem programów, oprogramowa
nia komputerowego i sprzętu komputerowego, usługi reklamowe
i marketingowe, usługi reklamowe za pomocą nośników reklamowych
w dowolnej postaci, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług, 38 elektroniczne przesyłanie danych, elektro
niczne przesyłanie plików, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi
gromadzenia i przesyłania danych, usługi transmisji danych, udostęp
nianie komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu do kompu
terowej bazy danych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo
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dowych, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, udostępnianie
usług wirtualnej sieci prywatnej (VPN), usługi przesyłania wiadomości
on‑line, wspomagane komputerowe przesyłanie wiadomości, usługi
natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, przesy
łanie informacji za pomocą środków elektronicznych, międzynarodo
wy transfer danych, elektroniczne przesyłanie programów kompute
rowych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za
pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie treści audio
wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multi
medialnych, elektroniczne przesyłanie danych, informacji, obrazów,
zdjęć, ilustracji przez światową sieć komputerową, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie wiadomości i da
nych w drodze transmisji elektronicznej, łączność poprzez sieci kom
puterowe i dostęp do Internetu, dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, dzierżawa czasu dostępu do witryn
internetowych (isp), doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenie,
działalność szkoleniowa wspomagająca edukację, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w sieci Internet, usługi w zakresie pozaszkolnych
form edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, publikacje multi
medialne, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do
pobierania z sieci komputerowych, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi szkoleniowe wspierające proces kształcenia,
seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych
form edukacji w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, także w za
kresie komputerowego software i hardware, produktów software wy
korzystywanych przy produkcji, handlu, dystrybucji, logistyce, budże
towaniu, zarządzaniu finansami, działalności usługowej, a także
stosowania programów oraz zintegrowanych systemów komputero
wych, oprogramowania komputerowego do zarządzania przedsię
biorstwami, aplikacjami biznesowymi, bazami danych, siecią informa
tyczną, administrowania platformami analityczno‑raportującymi,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzę
tem komputerowym, aplikacjami i sieciami chmury komputerowej, wy
mienione usługi świadczone między innymi przez Internet, sieć www
i/lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych i/lub sieci łącznościowe,
doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usłu
gi informatyczne, programowanie, projektowanie i tworzenie opro
gramowania, systemów operacyjnych, niezależnych aplikacji, aplikacji
użytkowych, uaktualnianie, opracowywanie, wypożyczanie oprogra
mowania, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych, do
starczanie baz danych, w tym analitycznych, raportowych, usługi infor
matyczne w zakresie optymalizacji przepływu informacji, automatyzacji
procesów biznesowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania
wspierającego, optymalizującego procesy biznesowe, tworzenie opro
gramowania związanego z projektowaniem modeli biznesowych, pro
jektowanie hurtowni danych, datacenter jako usługa, tworzenie proce
sów integracji danych (ETL), instalacja i konfiguracja platform
analityczno‑raportującej, projektowanie, instalacja i konfiguracja hur
towni danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektro
niczną, administrowanie platformami analityczno‑raportującymi, ad
ministrowanie i optymalizacja hurtowniami danych, doradztwo
w zakresie platform analityczno raportujących, hurtowni danych i pro
cesów integracji danych (ETL), usługi informatyczne oraz oprogramo
wanie w zakresie Business lntelligence, w szczególności w dziedzinie
sprzedaży, logistyki, budżetowania, zarządzania finansami, wdrażanie
oraz stosowanie systemów Business Intelligence opartych o hurtow
nie danych, data warehouse, systemów analitycznych opartych
o techniki sztucznej inteligencji, modelowania i optymalizacji proce
sów z wykorzystaniem narzędzi IT, projektowanie oprogramowania
wspierającego zarządzanie, usprawnianie procesów analizy informa
cji i podejmowania decyzji, tworzenie oprogramowania i systemów
oraz realizacja projektów związanych z analityką biznesową, zarzą
dzaniem danymi, przekształcaniem danych w informacje, tworze
niem raportów, projektowanie i tworzenie procesów ETL (Extraction
Transformation Loading), rozwiązań ładowania hurtowni danych
oraz transformacji danych z heterogenicznych źródeł danych, projek
towanie i tworzenie hurtowni danych, w tym systemów agregujących
dane transakcyjne z różnych systemów, projektowanie i tworzenie
systemów analitycznych (OLAP‑On‑line Analytical Processing), w tym
rozwiązań do wielowymiarowej analizy danych, projektowanie i two
rzenie rozwiązań Data Mining, systemów predykcji oraz drążenia da
nych wspomagających proces podejmowania decyzji w oparciu o al
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gorytmy, a także drzewa decyzyjne, sieci neuronowe czy szeregi
czasowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania dotyczącego
procesów biznesowych, w tym oprogramowania dedykowanego,
a także wspierającego i optymalizującgo procesy biznesowe, integra
cja danych jako usługa, w tym łączenie oraz integracja systemów (ERP
‑Enterprise Resource Planning, CRM‑Customer Relattonship Manage
ment, BI‑Business Intelligence) w oparciu o różne technologie oraz
struktury danych, rozwiązania B2B oparte o Service Oriented
Architecture‑implementowanie rozwiązań EDI (Electronic Data lnter
change), ECS (Enterprise Connectivity Solutions) jako usługa, integro
wanie heterogeniczne rozwiązań informatycznych wykorzystując
Web Services oraz architekturę SOA Service Oriented Architecture jako
usługa, projektowanie i tworzenie oprogramowania i systemów
wspierających zarządzanie projektami, zasobami oraz budżetem
‑Enterprise Project Management, tworzenie oprogramowania w za
kresie projektowania, optymalizacji i budowy procesów biznesowych,
a także wniosków urlopowych, integracji zewnętrznych aplikacji i wie
lu źródeł danych‑SharePoint, usługi w zakresie opracowywania, inte
gracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware
i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych,
usługi komputerowe zarządzania infrastrukturą, monitorowania, ad
ministracji i zarządzania publicznego i prywatnego cloud computing,
chmura obliczeniowa (Cloud Computing) w modelu oprogramowanie
jako usługa, platforma jako usługa, infrastruktura jako usługa, usługi
sieciowe: tworzenie Wirtualnych Sieci Prywatnych ( VPN ), audyt infor
matyczny sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem, tym
czasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute
rowego, dostępnego on‑line, do wykorzystania w działalności
gospodarczej, dostarczanie skomputeryzowanych informacji do wy
korzystania w działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, wdrażanie rozwiązań informatycznych, dostar
czanie dedykowanych rozwiązań IT, doradztwo w zakresie sieci i apli
kacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, programowanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowa
nia sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania do
stępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej,
umożliwienie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera
cyjnego on‑line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowa
nia sieci do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie jako usługa
SaaS, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje opro
gramowania komputerowego, rozwój i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem,
usługi hurtowni danych, składowanie danych, opracowywanie i wyna
jem systemów przechowywania danych, kompilacja programów do
przetwarzania danych, usługi w zakresie technologii informatycznych,
komputerowych i systemów aplikacyjnych, planowanie i projektowa
nie sieci komputerowych, platform produkcyjnych, usługi w zakresie
oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
usługi w zakresie wirtualnej infrastruktury, serwerów, pamięci maso
wej, sieci komputerowych, usługi informatyczne w zakresie fizycznej
infrastruktury, administrowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtual
ną i fizyczną infrastrukturą informatyczną, serwerami, siecią kompute
rową, usługi wirtualizacji rozwiązań IT, audyt usług oraz rozwiązań in
formatycznych, doradztwo dotyczące systemów oraz infrastruktury IT,
zarządzanie projektami IT, usługi zarządzania serwerami, IT consulting,
wynajem i dzierżawa komputerów, zarządzanie urządzeniami infor
matycznymi, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi wsparcia
technicznego dla infrastruktury wirtualnej i fizycznej, usługi związane
z integracją oprogramowania, w tym automatyzujące poszczególne
funkcje gospodarcze przedsiębiorstw, dostawa usług aplikacyjnych
(Application Service Provider‑ASP), udostępnianie oprogramowania
pośredniczącego do opracowywania aplikacji, projektowanie opro
gramowania zarządzającego systemami komputerowymi, zdalne mo
nitorowanie systemami komputerowymi, opracowywanie projektów
technicznych, wypożyczanie serwerów, wypożyczanie komputerów,
utrzymywanie, tworzenie, administrowanie i zarządzanie stronami in
ternetowymi, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, wynajem sprzętu komputerowego, usługi consultin
gowe w zakresie informatyki, udostępnianie zasobów serwerów, ho
sting serwerów i aplikacji, wypożyczanie oprogramowania kompute
rowego, projektowanie graficzne, powielanie oprogramowania
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komputerowego, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie syste
mów komputerowych, oprogramowania komputerowego, sporządza
nia, zastosowania programów komputerowych, oprzyrządowania
komputerowego, projektowanie komputerowych sieci i cyfrowych
systemów telekomunikacyjnych dla sieci publicznych i prywatnych,
projektowanie komputerowych baz danych, usługi informatyka, usłu
gi administratora systemów informatycznych, wynajmowanie, udo
stępnianie zasobów serwerów, sieci komputerowe, doradztwo w za
kresie informatyki, zarządzanie stronami internetowymi, badania oraz
usługi naukowe, techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemy
słowe i usługi badawcze, badania i analizy techniczne, badania nauko
we i prace rozwojowe z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych,
usługi specjalistycznego projektowania, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki i systemów komputerowych,
programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarza
nia i przesyłania danych, eksploracja danych, instalacja, konserwacja
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, konfiguracja sieci
komputerowych za pomocą oprogramowania, wymienione usługi
świadczone między innymi przez Internet, sieć www, a także za po
średnictwem urządzeń mobilnych, sieci łącznościowe, doradztwo,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług.
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(531) 07.03.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania i administrowania cen
trami handlowymi oraz w zakresie obsługi biznesowej centrów han
dlowych, usługi centrów handlowych, w zakresie usług handlu deta
licznego w obszarach: żywności i używek, odzieży i artykułów
przemysłowych, zwłaszcza wyrobów chemicznych do celów gospo
darczych, naukowych, fotograficznych, rolniczych, ogrodniczych i le
śnych, żywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw sztucznych
w stanie surowym, nawozów, środków do gaszenia ognia, środków do
utwardzania i lutowania metali, wyrobów chemicznych do utrzymy
wania świeżości i konserwowania artykułów spożywczych, środków
garbarskich, klejów do celów przemysłowych, farb, pokostów, lakie
rów, środków antykorozyjnych, środków do konserwowania drewna,
środków barwiących, bejc, żywic naturalnych w stanie surowym, folii
metalowych i metali w formie sproszkowanej dla malarzy, dekorato
rów, drukarzy i artystów, środków piorących i wybielających, środków
do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczów i ścierania, mydeł,
wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, środków do pielęgna
cji ciała i urody, płynów do układania włosów, środków do czyszczenia
zębów, olejów i tłuszczów przemysłowych, smarów, środków pochła
niających, nawilżających i wiążących kurz, paliw (łącznie z paliwami
silnikowymi), materiałów oświetleniowych, świec i i knotów do oświe
tlenia, wyrobów farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sani
tarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do użytku
leczniczego lub weterynaryjnego, żywności dla niemowląt, suplemen
tów diety dla ludzi i zwierząt, plastrów, materiałów opatrunkowych,
materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środ
ków odkażających, środków do zwalczania szkodników, fungicydów,
herbicydów, metali nieszlachetnych i ich stopów, materiałów budowla
nych z metalu, budowli przenośnych z metalu, materiałów metalo
wych do budowy szyn, kabli i drutów metalowych (nie do celów elek
trycznych), wyrobów ślusarskich i drobnych wyrobów metalowych, rur
metalowych, sejfów, wyrobów metalowych, rud, maszyn i obrabiarek,
silników (z wyjątkiem silników do pojazdów lądowych), mechanizmów
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo
wych), mechanicznych narzędzi rolniczych, inkubatorów do jaj, narzę
dzi i urządzeń sterowanych ręcznie, wyrobów nożowniczych, noży,
widelców i łyżek, broni siecznej i broni białej, przyrządów do golenia,
urządzeń i przyrządów naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, foto
graficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiaro
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wych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, do celów dy
daktycznych, urządzeń i przyrządów do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycz
nej, urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetycznych nośników danych, płyt do nagrywania, płyt
CD i DVD i innych cyfrowych nośników danych, automatów sprzedają
cych i mechanizmów do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kas sklepowych, maszyn liczących, urządzeń do przetwarza
nia danych, komputerów, sprzętu przetwarzającego dane, oprogra
mowania komputerowego, urządzeń do gaszenia ognia, urządzeń
i przyrządów chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i wete
rynaryjnych, protez kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycz
nych, materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, urządzeń do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych,
pojazdów, urządzeń służących do poruszania się na lądzie, w powie
trzu lub wodzie, broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybu
chowych, fajerwerków, metali szlachetnych i ich stopów oraz wykona
nych z nich lub pokrytych nimi wyrobów, wyrobów jubilerskich,
biżuterii, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegar
mistrzowskich i chronometrycznych, instrumentów muzycznych, pa
pieru, kartonu i towarów z nich wykonanych, druków, materiałów in
troligatorskich, fotografii, artykułów piśmienniczych, klejów do
papieru i artykułów piśmienniczych lub do użytku domowego, artyku
łów dla artystów, pędzli, maszyn do pisania i artykułów biurowych (za
wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (z wyjąt
kiem aparatury), materiałów do owijania i pakowania z tworzyw
sztucznych, czcionek drukarskich, matryc drukarskich, kauczuku, guta
perki, gumy, azbestu, miki i wyrobów z nich wytworzonych, wyrobów
z tworzyw sztucznych (półfabrykatów), materiałów wypełniających,
uszczelniających i izolacyjnych, przewodów giętkich (nie z metalu),
skóry i imitacji skóry oraz towarów z nich wytworzonych, skór zwierzę
cych i futer, toreb podróżnych i torebek, parasoli i parasolek przeciw
słonecznych, lasek, biczy, uprzęży i wyrobów rymarskich i siodlarskich,
materiałów budowlanych (nie z metalu), rur (nie z metalu) do celów
budowlanych, asfaltu, smoły i bituminów, budowli przenośnych (nie
z metalu), pomników (nie z metalu), mebli, luster, ram do obrazów, wy
robów z drewna, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości sło
niowej, fiszbinu, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, sepiolitu i ich za
mienników lub z tworzyw sztucznych, przyborów i pojemników do
użytku w kuchni i w gospodarstwie domowym, grzebieni i gąbek,
szczotek i pędzli (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiałów do wy
twarzania pędzli, sprzętu do czyszczenia, waty szklanej, nieprzetwo
rzonego lub częściowo przetworzonego szkła, z wyjątkiem szkła stoso
wanego w budownictwie, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych, lin, sznurów, sieci, namiotów, brezentów, żagli, wor
ków, materiałów do wypełniania (z wyjątkiem kauczuku i tworzyw
sztucznych), surowych włókien, przędzy i nici dla włókiennictwa, tek
styliów i wyrobów tekstylnych, pościeli i nakryć stołowych, ubrań, obu
wia, nakryć głowy, koronek i haftów, wstążek i splotów, guzików, haftek
i oczek, szpilek i igieł, sztucznych kwiatów, dywanów, wycieraczek,
mat, linoleum i innych wykładzin, tapet (z wyjątkiem z materiałów tek
stylnych), gier, zabawek, artykułów gimnastycznych i sportowych,
ozdób choinkowych, mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, ekstraktów mię
snych, konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych warzyw
i owoców, galaret i galaretek, konfitur, kompotów, jaj, mleka i produk
tów mlecznych, spożywczych olejów i tłuszczów, kawy, herbaty, kakao,
substytutów kawy, cukru, ryżu, tapioki, sago, mąki i produktów zbożo
wych, chleba, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów spożyw
czych, miodu, melasy, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy,
octu, sosów (przypraw), przypraw, lodu, produktów rolnych, ogrodni
czych i leśnych oraz ziaren, żywych zwierząt, świeżych owoców i wa
rzyw, nasion, naturalnych roślin i kwiatów, karmy, słodu, piwa, wód mi
neralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych,
napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych prepara
tów do przygotowywania napojów, napojów alkoholowych (z wyjąt
kiem 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 wy
mienione usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, rekla
ma, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie działalnością gospo
darczą, usługi w zakresie zapewniania platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie opraco
wania graficznego dla celów reklamowych, wynajmowanie stanowisk
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handlowych, wynajmowanie i wydzierżawianie powierzchni reklamo
wych i wystawienniczych w centrach handlowych, usługi wsparcia
sprzedaży w zakresie nieruchomości oraz w zakresie zagospodarowa
nia budynków przeznaczonych na cele komercyjne, w tym centrów
handlowych i biurowych, 36 usługi związane z majątkiem nierucho
mym, usługi w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarzą
dzanie nieruchomościami, zarządzanie budynkami, usługi w zakresie
pośrednictwa, najmu, dzierżawy i zarządzania w odniesieniu do nieru
chomości, lokali użytkowych, biur, biur przeznaczonych do co
‑workingu, sklepów detalicznych, centrów handlowych, sklepów z ar
tykułami 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 wy
stawienniczych, jak również do przynależnych do nich pomieszczeń,
usługi maklerskie w dziedzinie nieruchomości, usługi agencji nieru
chomości, w tym usługi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości
oraz w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, usługi w za
kresie pobierania czynszu z najmu i dzierżawy, zarządzanie gruntami,
organizacja finansowania pod projekty budowlane, usługi w zakresie
zawierania umów najmu i dzierżawy, u zarządzanie budynkami miesz
kalnymi, pośrednictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi.

(111) 312950
(220) 2017 04 18
(210) 470570
(151) 2018 08 21
(441) 2017 08 16
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LUBię InDyKa !
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 03.07.04, 27.05.01
(510), (511) 29 drób, mięso konserwowane, podroby, mięso wę
dzone, parówki, pieczenie, polędwice, galaretki mięsne, pieczony
kurczak, szynka, kiełbasy, mielonki (konserwy), wędliny, pasztety, pa
sty mięsne (w tym pasztety, smalec), burgery z indyka, filety z piersi
kurczaka, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, indyk,
kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, konserwy drobio
we, kurczak, kurczak gotowany, mięso z indyka, nuggetsy z kurczaka
[małe kawałki kurczaka w panierce], paczkowane mięso, produkty
mięsne mrożone, produkty mięsne w formie burgerów, produkty
z indyka, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro
dukty z jaj, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze.
(111) 312951
(220) 2018 03 01
(210) 482957
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEON jabłko truskawka rabarbar BEZ KONSERWANTÓW
Hortex
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, pomarańczowy,
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jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty,
kremowy, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, czarny
(531) 01.03.01, 01.15.11, 03.01.01, 03.01.01, 03.01.20, 03.01.24, 05.07.13,
05.07.08, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312952
(220) 2018 03 01
(210) 482956
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LEON jabłko gruszka kiwi BEZ KONSERWANTÓW Hortex
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
zielony, jasnozielony, ciemnozielony, pomarańczowy,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółty, jasnożółty,
kremowy, niebieski, ciemnoniebieski, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.13, 05.07.15, 26.11.12, 01.03.01, 03.01.01,
03.01.24, 01.15.11
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo
‑warzywne, zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo‑warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycz
nej, owocowe i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone wita
minami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sor
bety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 312953
(220) 2017 04 28
(210) 471114
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁKA AKCYJNA‑GRUPA PGU,
Polanica‑Zdrój, PL.
(540) JAK COŚ ROBISZ, RÓB TO Z WODĄ STAROPOLANKA
(510), (511) 32 wody mineralne [napoje], wody gazowane, napoje
bezalkoholowe, woda [napoje], woda stołowa.
(111) 312954
(220) 2017 04 28
(210) 471123
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) natei naturals 7 herbs
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.
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(111) 312955
(220) 2017 04 28
(210) 471124
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) natei naturals everyday fresh
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do włosów, szampony.
(111) 312956
(220) 2017 05 04
(210) 471212
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 11
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BONILASH
(510), (511) 3 środki czyszczące oraz toaletowe, środki perfumeryj
ne, kosmetyki.
(111) 312957
(220) 2017 05 10
(210) 471438
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) japońskie maszyny ariespower
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.13, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], cylin
dry do silników, pługi do zdejmowania darni, dźwigi do pojazdów,
filtry [części maszyn lub silników], gaźniki, generatory prądu, gene
ratory elektryczności, gładziarki, głowice cylindrów do silników, koła
maszyn, grabie do zgrabiarek, iskrowniki zapłonowe, kopaczki [ma
szyny], koparki [czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpa
kowe mechaniczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny], kosiarki
ogrodowe [maszyny], kultywatory [maszyny], łożyska [części ma
szyn], linki sterownicze do maszyn lub silników, maszyny dla stat
ków, maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze, membrany do
pomp, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy na
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn],
noże [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
obudowy maszyn, osłony maszyn, urządzenia do zagęszczania od
padów, piły [maszyny], paski napędowe do wentylatorów silników,
maszyny do pielenia, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, pokrywy [czę
ści maszyn], pompy [maszyny], samonastawne pompy paliwowe,
awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny do robót ziemnych, roz
ruszniki silników, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym,
tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż do
pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszy
ny do ubijania, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
spycharki, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, uchwyty
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory do silników,
zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki samojezdne, brony,
8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukarskie], koparki do rowów [na
rzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], piły [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], noży
ce ogrodnicze, kosy, rębaki, 9 akumulatory elektryczne, kolektory
elektryczne, baterie słoneczne, motopompy strażackie, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa
galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycz
nej, 12 pontony, ciągniki, łodzie, śruby napędowe do łodzi, wiosła
do łodzi, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, 37 Usługi instalacji agre
gatów prądotwórczych, usługi instalacji urządzeń i maszyn ogrod
niczych, usługi instalacji silników i zespołów napędowych do łodzi,
konserwacja i naprawy maszyn, naprawa pomp, instalowanie i na
prawa urządzeń elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg.
(111) 312958
(220) 2017 05 11
(210) 471521
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 11
(732) POL‑MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLMOT
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(510), (511) 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania per
fum oraz środków dezynfekcyjnych, alternatory [generatory prądu
przemiennego], aparatura do oduczania piwa pod ciśnieniem, apara
ty do oczyszczania acetylenu, automaty do sprzedaży, automatycz
ne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego, awaryj
ne generatory prądotwórcze, betoniarki, bębny [części maszyn],
brony, brzeszczoty pił [części maszyn], chłodnice do silników, cylin
dry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne niż do
pojazdów, czopy [części maszyn], czółenka [części maszyn], czysz
czalnie złożone do ziaren, dezyntegratory, diamenty szklarskie [czę
ści maszyn], dławnice [części maszyn], dmuchawy do sprężania, wy
sysania 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 ro
werów, dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, dziurkarki [ma
szyny], dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], dźwigniki
zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektromecha
niczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne maszyny
i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne narzędzia do
ostrzenia krawędzi nart, elektryczne otwieracze do puszek, elek
tryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, elektryczne sokowirówki,
elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia
do otwierania okien, elektryczne urządzenia do spawania, elektrycz
ne urządzenia do zamykania okien, elektryczne wyciskacze do owo
ców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia
drzwiowe, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowa
nie], elewatory rolnicze, etykieciarki, eżektory [wyrzutniki], filtry [czę
ści maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powie
trza, 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 gumowe będące częścią gąsienic maszyn
i urządzeń ładunkowo‑rozładunkowych, gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, gąsienice gumowe będące czę
ścią gąsienic pługów śnieżnych, generatory elektryczności, giętarki,
gładziarki [maszyny], głowice cylindrów do silników, głowice wiertar
skie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, gwinciarki [do nakrętek],
hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, hydrauliczne urządze
nia do otwierania okien, hydrauliczne urządzenia do zamykania
okien, hydrauliczne zamknięcia drzwi, imaki do narzędzi do obrabia
rek, inkubatory do jaj, instalacje do centralnego odkurzania, instala
cje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysa
jące pył do czyszczenia, iskrowniki zapłonowe, kabestany, kable
sterownicze do maszyn i silników, kafary [maszyny], kalandry, kamie
nie młyńskie, kanały dymowe do kotłów maszynowych, klisze dru
karskie, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, kolektory wydecho
we do silników, koła garncarskie, koła maszyn, koła szlifierskie [części
maszyn], kołowrotki [przędzenie], kołowroty [do wyciągania], kom
bajny zbożowe, kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla
stalowni, konwertory katalityczne, konwertory paliwa do silników
spalinowych wewnętrznego spalania, koparki jednoczerpakowe me
chaniczne, kopyta szewskie [części maszyn], korbowody do maszyn,
motorów’ i silników, korby [części maszyn], koronkarki [maszyny], ko
siarki, kosze samowyładowcze mechaniczne, kotły maszynowe [pa
rowe], kowarki, krajalnice do chleba, krajarki [maszyny], krążki [części
maszyn], krosna, krosna do wyrobów pończoszniczych, kubki udojo
we do dojarek, kultywatory [maszyny], kurki spustowe, lampy lutow
nicze na gaz, lance termiczne [maszyny], lemiesze pługów, lutlampy
[palniki do lutowania], łańcuchy do podnośników [części maszyn],
łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, łoża silnika
inne niż do pojazdów lądowych, łożyska, łożyska [części maszyn], ło
żyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska przeciw
cierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem, łuskarki
ziarna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maselnice, maszynki
do siekania mięsa, maszynowe kola zamachowe, maszynowy mecha
nizm przekładniowy, maszyny dla mleczarstwa, maszyny dla odlew
nictwa, maszyny dla piwowarstwa, maszyny dla włókiennictwa, ma
szyny do budowy dróg, maszyny do budowy torów kolejowych,
maszyny do cerowania, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, ma
szyny do cienkiego wycinania skóry, maszyny do drukowania na
cienkiej blasze, maszyny do filtrowania, maszyny do fotoskładu, ma
szyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, maszyny do
gwintowania, maszyny do kędzierzawienia, maszyny do mieszania,
maszyny do montażu rowerów, maszyny do mycia butelek, maszyny
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do mycia ciśnieniowego, maszyny do naciągu rakiet do tenisa, ma
szyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, maszyny do napełniania
butelek, maszyny do obrębiania, maszyny do obróbki drewna, ma
szyny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny do
obróbki skóry, maszyny do obróbki szkła, maszyny do obróbki tyto
niu, maszyny do odlewania czcionek drukarskich, maszyny do opla
tania, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny
do pielenia, maszyny do procesu pudlarskiego, maszyny do produk
cji bitumu, maszyny do produkcji cukru, maszyny do produkcji masła,
maszyny do produkcji papieru, maszyny do produkcji sznurka, ma
szyny do produkcji wody mineralnej, maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do
rafinacji ropy naftowej, maszyny do regulowania [nastawiania], ma
szyny do robót ziemnych, maszyny do smołowania, maszyny do sor
towania dla przemysłu, maszyny do stereotypii [poligrafia], maszyny
do strzyżenia sierści u zwierząt, maszyny do tłoczenia, maszynę do
typografii, maszyny do ubijania, maszyny do układania szyn, maszy
ny do usuwania odpadków, maszyny do uszczelniania do celów prze
mysłowych, maszyny do wyrabiania kiełbas, maszyny do wysysania
powietrza, maszyny do wytwarzania past spożywczych, maszyny do
wyżymania prania, maszyny do zamykania butelek, maszyny do
zszywania, maszyny drenarskie, maszyny drukarskie, maszyny dzie
wiarskie, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego,
maszyny farbiarskie, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia do
czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów,
elektryczne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, ma
szyny na sprężone powietrze, maszyny odlewnicze i do formowania,
maszyny podziałowe, maszyny przemysłowe do produkcji papiero
sów, maszyny rolnicze, maszyny rozpylające, maszyny ssące do celów
przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny wydmuchowe, matryce
drukarskie, maźnice [części maszyn], mechaniczne podajniki paszy
dla zwierząt, mechanizmy do warsztatów tkackich, mechanizmy na
pędowe inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy [części maszyn],
miechy do kuźni, mieszalniki, miksery elektryczne, miksery elek
tryczne do celów domowych, mizdrownice, młocarnie, młotki [części
maszyn], młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, mioty pneumatycz
ne, 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 elek
tryczne, młyny ( maszyny], młyny odśrodkowe, napełniarki, napędy
pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia [części maszyn], narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia rolnicze inne niż o na
pędzie ręcznym, nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, ni
cielnice tkackie, nitownice [maszyny], noże [części maszyn], noże
elektryczne, nożyce elektryczne, obicia do zgrzeblarek [części ma
szyn], obrabiarki, obrotowe prasy drukarskie, obrotowe prasy paro
we do tkanin, przenośne, obudowy [części maszyn], obudowy łożysk
do maszyn, odkurzacze, odpowietrzacze [odgazowywacze] wody
zasilającej, odtłuszczacze [maszyny], okładziny szczęk hamulca inne
niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt
kotłów maszynowych, ostrza [części maszyn], ostrza do kosiarek,
ostrza do sieczkami, oszczędzacze paliwa do silników, pakowarki,
palniki gazowe 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 po
wierzchni roboczej do łożysk, pierścienie smarujące [części maszyn],
pierścienie tłokowe, piły [maszyny], piły o napędzie innym niż ręczny,
pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], pistolety dozujące klej,
elektryczne, pistolety natryskowe do malowania, pistolety pneuma
tyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, płuczkarki, pługi, pługi
do usuwania darni, pługi śnieżne, płytki cierne hamulca inne niż do
pojazdów, pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, pneuma
tyczne urządzenia do otwierania okien, pneumatyczne urządzenia
do zamykania drzwi, pneumatyczne urządzenia do zamykania okien,
podajniki [części maszyn], podajniki papieru [drukarstwo], podajniki
taśmy klejącej [maszyny], podgrzewacze wody [części maszyn], pod
nośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki do wagonów
kolejowych, podnośniki pneumatyczne, podstawy [statywy] ma
szyn, polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, pompki napowie
trzające do akwariów, pompy [części maszyn lub silników], pompy
[maszyny], pompy do instalacji grzewczych, pompy do piwa, pompy
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy paliwowe sa
monastawne, pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samo
chodowych], pompy próżniowe [maszyny], pompy smarownicze,
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postrzygarki [maszyny], pralki, pralki uruchamiane monetą, prasow
nice, prasy [maszyny do celów przemysłowych], prasy do paszy, pra
sy do wina, prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prądnice prądu
stałego, prowadnice do maszyn, prowadniki do maszyn dziewiar
skich, przebijaki dziurkarek, przeciągarki [ciągarki] do metalu, przeci
naki do maszyn, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe, prze
grzewacze [kotły], przeguby uniwersalne [przeguby Cardana ],
przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż do pojaz
dów lądowych, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki, przesie
wacze, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewanie (instalacje do-),
przetrząsacze do siana, przędzarki, przyrządy do polerowania bu
tów, elektryczne, przyrządy do przenoszenia ładunków na podusz
kach powietrznych, przyrządy do zasuwania. zasłon, sterowane elek
trycznie, rampy załadunkowe, reduktory ciśnienia [części maszyn],
regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn], re
gulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elek
trycznych, roboty [maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów
przemysłowych, rozpylacze do ścieków, rozruszniki nożne do moto
cykli, rozruszniki silników, ruchome chodniki, ruchome schody, ruro
we przenośniki pneumatyczne, rury do kotłów [części maszyn], sepa
ratory para‑olej [odolejacze pary], sieczkarnie, siewniki [maszyny],
silniki do łodzi, silniki do poduszkowców, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki hydrauliczne, silniki lotnicze, silniki na
sprężone powietrze, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądo
wych, silniki odrzutowe inne niż do pojazdów lądowych, silniki paro
we, 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 [drukar
stwo], smarownice [części maszyn], snopowiązałki, sortownice, spa
warki gazowe, spawarki łukowe, sprężarki do lodówek, sprężarki do
ładowujące, sprężyny [części maszyn], sprzęgła wałów [maszyny],
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, ssawki do odkurzaczy, ste
rowniki do wind, sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, ste
rowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stojany [statory], stoły
do maszyn, stoły do pił [części maszyn], strugarki wzdłużne suporty
[części maszyn], suszarki wirowe [bez podgrzewania], suwnice po
mostowe, szczotki [części maszyn], szczotki do odkurzaczy, szczotki
elektryczne, szczotki prądnic, szczotki węglowe [elektryczność],
szpule [części maszyn], szpule do krosien tkackich, szycie (maszyny
do-), śrubokręty elektryczne, śrubokręty silnikowe, śrubokręty zasila
ne elektrycznie, świdry górnicze, świdry wiertnicze [części maszyn],
świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego 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, tłoki do silników, tłumiki
do silników, tokarki, torby do odkurzaczy, transportery pneumatycz
ne, turbiny hydrauliczne, turbiny wiatrowe, turbiny inne niż do pojaz
dów lądowych, turbosprężarki, tympany [części maszyn drukarskich],
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijaki elektryczne,
uchwyty [części maszyn], uchwyty do ostrzy [części maszyn], uchwy
ty wiertarskie [części maszyn], ugniatarki mechaniczne, urządzenia
do czyszczenia parowe, urządzenia do korkowania butelek, urządze
nia do malowania, urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządze
nia do napowietrzania napojów, urządzenia do napowietrzania
wody, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne,
urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, urzą
dzenia do szypułkowania [maszyny], urządzenia do tarcia warzyw,
urządzenia do wulkanizacji, urządzenia do zagęszczania odpadów,
urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, urządzenia do zbiera
nia i chwytania mułu [maszyny], urządzenia elektromechaniczne do
przygotowywania żywności, urządzenia i maszyny introligatorskie
do celów przemysłowych, urządzenia mechaniczne do nawijania,
urządzenia odkamieniające do kotłów, urządzenia podnośnikowe,
urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, urządzenia prze
ładunkowe do załadunku i wyładunku, urządzenia wiertnicze, pły
wające lub niepływające, urządzenia zapłonowe do silników spalino
wych wewnętrznego spalania, walcarki, walce do walcarki, walce
drogowe, wałki drukarskie do maszyn, wały korbowe, wały napędo
we inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do silników po
jazdów, wciągarki do sieci [rybołówstwo], wciągarki [wielokrążkowe],
wentylatory do silników, węże do odkurzaczy, wialnie, wiązarki do
siana, wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, wiertarki, wier
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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, wytła
czarki [walcarki deseniujące], zamiatarki drogowe [samojezdne], zasi
lacze do gaźników, zawory [części maszyn lub silników], zawory [czę
ści maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory klapowe
[części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części maszyn), zgrabiarki,
zgrzeblarki, złącza uszczelniające [części silników], zmotoryzowane
kultywatory, żniwiarki i snopowiązałki, żurawie masztowe, 9 adapto
ry elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, alar
my, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe,
alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze,
amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny,
antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura
do 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,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty
biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory ni
skiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegaw
cze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów
elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojaz
dów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy,
biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, na
świetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wy
padkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do
broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki
[induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy
[układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów labo
ratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cy
frowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czar
ne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kresko
wych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległo
ściomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni,
diody świecące [LED], dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecz
nikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dy
namometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski ma
gnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wy
lotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefo
nów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi prze
suwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami inne niż do gier wi
deo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące
pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne party
tury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne
systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tabli
ce wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instru
mentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutni
ki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, falomierze, film ki
nematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry do
masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przysto
sowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, fute
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice,
gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze,
gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmo
we, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, holo
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gramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geo
dezyjnych igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych,
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pier
ścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silni
ków, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery ter
mowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratun
kowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z gra
mi wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pa
mięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy kon
nej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody,
kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do
robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury kompu
terowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetycz
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane
karty magnetyczne, kodowane karty‑klucze, kolektory elektryczne,
kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, ko
mórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiaro
we], kompasy okrętowe, komputery, komputery przenośne [pod
ręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki
[elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktome
try [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do
aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elek
tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne,
lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lasery nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sy
gnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, licz
niki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, łado
warki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki
do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elek
tryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony,
magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji
zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do
nurkowania, maski do oddychania inne niż do sztucznego oddycha
nia, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny
i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na prze
wody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechani
zmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urzą
dzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony
do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], mem
brany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy mierni
cze], miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mikrofony, mikrome
try, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio,
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], my
szy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki
sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku me
dycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do kompute
ra, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycz
nych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt
ciemniowych [fotografia], obiektywy [soczewki] do astrofotografii,
obiektywy [soczew‑ki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy
głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepię
ciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, od
biorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne,
odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza
cze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważ
niki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodpor
na, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, okulary, okulary 3d, okulary inteligentne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary prze
ciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki
do okularów, oprogramowanie gier, optyczne czytniki znaków,
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optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla straża
ków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osło
ny zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofonicz
ne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki
drogowe, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrz
ne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, par
kometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pery
skopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, pio
ny 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 myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na
szklą kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce
do komputerów kieszonkowych[PDA], pokrowce do tabletów, po
krowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe
naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycz
nych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice
alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, 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, przełącz
niki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki,
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne,
przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotogra
fia], przyciski do dzwonków, przykładnice pomiarowe, przyłbice do
spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubo
ści skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do po
miaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, 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 po pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe przyrządy
zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, pu
blikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektrycz
ność], puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe
[elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodo
we, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do prze
zroczy, rastry do fotograwiury, reduktory [elektryczność], refrakto
metry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory
prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestra
tory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do
filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed
wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed pro
mieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice do
ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru,
roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, różdżka
dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurki pilota, rury głosowe, satelity do
celów’ naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferome
try, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwa
rzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elek
tryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne
smartfony, soczew ki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], so
czewki optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo
‑badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomia
rów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane],
sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do
komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, statecz
niki [oświetlenie], siatki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficz
nych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geo
dezyjne], stroboskopy, styki elektryczne, subwoofery, suszarki do
klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suw
miarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, nie
wybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny,
szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szkla
ne obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne,
sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do
instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne],
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światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektrycz
ność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne,
świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksome
try, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wy
padkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], ta
śmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze
tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do
celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice, tokeny bez
pieczeństwa [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 analizy żywności, urządzenia do auto
matycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia filmów,
urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia do de
stylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczer
wieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urzą
dzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do
kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urzą
dzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania nie
mowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą
dzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do
nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowy
wania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ci
śnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia do
powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania, przepompo
wania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do re
gulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości,
urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotogra
ficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światło
kopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł
gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne
[mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowa
nia sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowa
nia zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego
zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wy
twarzania promieni rentgenowskich nie do celów medycznych, urzą
dzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki,
urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglu
gi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrzą
dy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizu
jące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące
do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy
zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urzą
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące,
elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery po
kładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urzą
dzenia radiologiczne do celów przemysłowych urządzenia systemu
GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące inne niż do celów
medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urzą
dzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed
promieniowaniem rentgenowskim nie do celów medycznych, urzą
dzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla
niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi precyzyjne,
walkie‑talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościo
mierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery
fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnie
nia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitu
jące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźni
ki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych,
wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszy
wych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku
przemysłowego lub wojskowego wyładowcze lampy rurowe, elek
tryczne inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysoko
ściomierze, wyzwalacze migawki [fotografią], wzbudniki elektrycz
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ne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki elek
tryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagne
tyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie
inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontro
lne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawiesza
nia reflektorów punktowych, zestawy do korzystania z telefonu bez
użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy
soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych,
złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne
[jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, zna
ki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 12 alarmy antywłamanio
we do pojazdów, ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory za
wieszenia w pojazdach, antypoślizgowe przyrządy do opon
pojazdów, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, autokary,
autonomiczne pojazdy podwodne do badania dna morskiego, ba
gażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, balony na
gorące powietrze, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki
do bieżnikowania opon, błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, bufo
ry do taboru kolejowego, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojaz
dów, ciężarówki, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycz
nych, dętki do rowerów, dopasowane pokrowce na nóżki do
spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecię
cych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych głę
bokich, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków spacerowych,
drążki skrętne do pojazdów, drezyny, drony cywilne, drony wojsko
we, drzewce do statków, drzwi do pojazdów, dulki [do wioseł],
dzwonki do rowerów, dżojstiki do pojazdów, fotele wyrzucane do
statków powietrznych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojaz
dów], furgony [pojazdy], gąsienicowy układ bieżny do pojazdów
[taśmy gąsienicowe], hamulce do pojazdów, hamulce do rowerów,
harmonie do autobusów przegubowych, hulajnogi (pojazdy), ilumi
natory [bulaje], jachty, kadłuby statków, kanu, kesony [pojazdy], kie
rownice do motocykli, kierownice do rowerów, kierownice pojaz
dów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów,
klaksony do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon, ko
lejki linowo‑terenowe, koła do pojazdów lądowych, koła do rowe
rów, koła zębate do rowerów, kołpaki, kominy do lokomotyw, komi
ny 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 przystosowa
ne do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], lokomo
tywy, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, łańcuchy do
motocykli, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe do po
jazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowero
we, łaty do opon, łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski
do pojazdów, maski silników do pojazdów, maszty do łodzi, mecha
nizmy napędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotko
we, 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 pojaz
dów, ochraniacze ubrania na koła do rowerów, odbijacze do stat
ków, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony bezdętkowe do ro
werów, opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
opony pełne do kół pojazdów, opony pneumatyczne, opony rowe
rowe, 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 hamul
ca do samochodów, pochylnie dla statków, podnośniki ścianki tylnej
skrzyni ładunkowej [części pojazdów lądowych], poduszki powietrz
ne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce,
podwozia do pojazdów [statków powietrznych], podwozia pojaz
dów, podwozia samochodów, pogłębiarki [łodzie], pojazdy [skutery]
śnieżne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wod
ną lub kolejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elek
tryczne, pojazdy lotnicze, pojazdy opancerzone, pojazdy szynowe,
pojazdy zdalnie sterowane inne niż zabawki, pojazdy‑chłodnie, po
krowce na kierownice pojazdów, pokrowce na koła zapasowe, po
krowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów,
pokrowce na siodełka motocyklowe, pokrycia siodełek rowerów,
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pokrycia wózków dziecięcych, polewaczki [pojazdy], pompki do ro
werów, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], pontony, po
pielniczki do pojazdów, promy, przekładnie do pojazdów lądo
wych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych,
przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, prze
nośniki naziemne [transportery], przyczepy [pojazdy], przyczepy
motocyklowe boczne, przyczepy turystyczne mieszkalne, ramy do
motocykli, ramy do rowerów, resory [sprężyny] zawieszenia pojaz
dów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, rowery, rowery
elektryczne, rowery trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne
przystosowane do rowerów, sakwy przystosowane do motocykli,
sakwy rowerowe, samochody, samochody (amortyzatory do-), sa
mochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], samochody
kempingowe, samochody sportowe, samochody wyścigowe, samo
loty amfibie, sanki dojazdy na stojąco, siatki bagażowe do pojazdów,
siedzenia do pojazdów, silniki do motocykli, silniki do pojazdów lą
dowych, silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądo
wych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, siodełka do moto
cykli, siodełka rowerowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do
silników, skrzynie ładunkowe wywrotkowe do ciężarówek, skutery
inwalidzkie, skutery wyposażone w silnik, spadochrony, spojlery do
pojazdów, sprzęgi wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lą
dowych, statki kosmiczne, sterówce, stery, stopnie nadwozia do po
jazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki
hamulcowe do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojaz
dów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacz, śruby
napędowe do lodzi, tabor kolejki linowej naziemnej, tapicerka do
pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, torby przystosowane do
spacerówek, torby przystosowane do wózków spacerowych, tram
waje, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia i instala
cje do transportu linowego, urządzenia przeciw oślepieniowe do
pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządze
nia sprzęgające do pojazdów lądowych, urządzenia sterowe do stat
ków, urządzenia uwalniające do statków, wagoniki do instalacji
transportu linowego, wagony restauracyjne wagony sypialne
wagony‑chłodnie [pojazdy kolejowe], wały napędowe do pojazdów
lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do canoe, wio
sła rufowe, wodnosamoloty [hydroplany], wojskowe pojazdy trans
portowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wozy odlewni
cze, wozy zaprzęgowe, wózki do transportu niepełnosprawnych,
wózki dziecięce, wózki golfowe [pojazdy], wózki jezdniowe widło
we, wózki na zakupy, wózki napędzane siłą ludzką, wózki przechyl
ne, wózki towarowe i bagażowe, wózki transportowe, wózki używa
ne 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 samochodowe,
zdalnie sterowane pojazdy do inspekcji podwodnych, zderzaki do
pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy
dętek, zębate przekładnie do pojazdów lądowych, złącza do przy
czep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 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 regene
rowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, arku
sze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli],
atlasy, atrament, atrament korektorski [heliografia], banknoty, bibu
ły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, bilety,
biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chłonne arku
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki pa
pierowe, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chus
teczki papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie],
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 bu
telki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, figurki
[statuetki] z papieru mache, filtry do kawy papierowe, folia samo
przylegająca 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
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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 [ar
tykuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do
gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artyku
ły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie
[drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do pa
pieru, 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,
komiksy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru
lub kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w ta
śmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pisania, kreda
do znakowania, 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 specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, maszyn
ki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania,
materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały do pisa
nia, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały filtra
cyjne z papieru, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyście
łania] z papieru lub kartonu, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, ma
tryce do druku ręcznego, maty papierowe, miseczki na farby wodne
dla artystów, modelina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały pi
śmienne], narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze
[artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły
biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notatniki [no
tesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numeratory, obciągi off
setowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona gumowa na palce
[artykuły biurowe], odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne,
okładki na książeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwo
luty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołów
ki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę do przytrzymy
wania przyborów do pisania, opaski papierowe na cygara, opłatki
do pieczętowania, osłony z papieru na doniczki, palety dla malarzy,
pantografy [przyrządy kreślarskie], papier, papier do elektrokardio
grafów, papier do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy],
papier do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bi
buła], papier higieniczny, papier mache, papier nutowy, papier para
finowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier ryżowy,
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły pi
śmienne], 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 papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędz
le do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artyku
ły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [gra
fiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno
introligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji doku
mentów, płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klip
sem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla
malarzy, podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, po
duszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na
śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biolo
giczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materia
ły piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wy
cierania tablic do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne],
przyciski do papieru, przykładnice kreślarskie, przyrządy do pisa
nia, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka na
pióra, pudełka 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,
ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysun
ki, segregatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoro
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szyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skro
baki wymazujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do
pieniędzy, stalówki, stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka],
stemple do pieczętowania, suche kalkomanie, suszki do piór, sza
blony [artykuły piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek
introligatorski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki
papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, tace do sortowania i liczenia pieniędzy, tacki
biurkowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], taśmy [introligator
stwo], taśmy do maszyn do pisania, taśmy elastyczne do użytku
biurowego, taśmy i karty papierowe do zapisu programów kompu
terowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe
go, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papierni
cze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], tempe
rówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, tkanina klejąca
do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie, torby papie
rowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz
nych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo
wych, 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 użyt
ku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do
zaklejania kopert do biura, urządzenia i maszyny do introligator
stwa [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do powielania, urzą
dzenia ręczne do etykietowania, usuwalne znaczki (stemple), utrzy
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
wałki do malowania ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [pa
pier japoński], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki pa
pierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych,
wosk do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki
do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki pa
pierowe, wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje kra
wieckie, wypełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone
do wymazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforo
wane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kal
kowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki do książek, zakład
ki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, zawiadomienia [artykuły
papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe],
zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub
rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biurowe],
zszywki biurowe, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wy
ciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg
z-) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chle
bowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty do
sporządzania-), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoho
lowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napo
je bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izoto
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje od alkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje ser
watkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbiro
wy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, pomidory (sok-) [napój], preparaty do produkcji na
pojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), soki, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów,
winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda [napoje], woda ga
zowana, woda gazowana (preparaty do produkcji-), woda litowa,
woda mineralna (produkty do wytwarzania-), woda mineralna [na
poje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ry
żowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrak
ty-), alkoholowe (esencje-), alkoholowe ekstrakty owocowe,
anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój
alkoholowy), brandy, curacao [likier], cydr, destylowane napoje,
dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie
piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, li
kiery, miętowy (likier-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholo
wy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn winogro
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nowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające-),
whisky, wino, wódka, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami dla osób często podró
żujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje
strach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, deko
racja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komu
nikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii ko
munikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopio
wanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności arty
stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolpor
taż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowa
nie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsłu
ga administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymaliza
cja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promo
cyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo
wych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do
celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w za
rządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie pa
tronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów re
klamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja pro
gramów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów re
klamowych, 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 da
nych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on‑line za po
średnictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekru
tacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządza
nie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze
nia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematy
zacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów rekla
mowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi agencji importowo eksportowych, usługi au
kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi eks
pertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do
celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze
sobą potencjalnych inwestorów, prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usłu
gi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usłu
gi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biu
rowe], usługi public relations, 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 porównywania cen, usługi związane z przenosze
niem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [ta
blic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
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środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wy
najem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wy
stawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie infor
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek
tów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarzą
dzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe,
agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy
finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość on‑line, depozyty
kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, factoring, fi
nansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe,
fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na
życie, handel walutami i wymiana walut, informacja o ubezpiecze
niach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje ka
pitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, orga
nizacja zbiórek, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośred
nictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczenio
we, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finanso
we, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostęp
nianie informacji finansowych za pośrednictwem strony interneto
wej, udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób
poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne,
usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania,
usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwa
rantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpie
czeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypad
ków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finanso
wego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie
świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wy
cena biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpiecze
nia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena
nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znacz
ków, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem miesz
kań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatno
ściami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nie
ruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie gazet, dostar
czanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów zamó
wionych korespondencyjnie, dostarczanie wiadomości, dostawa
energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja energii, dystry
bucja wody, eskortowanie podróżnych, fracht, fracht [przewóz to
warów], frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie, informacja
o składowaniu, informacja o transporcie, informacje o ruchu drogo
wym, logistyka transportu, łamanie lodu, magazynowanie elektro
nicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo okręto
we, maklerstwo transportowe, obsługa śluz, organizowanie rejsów,
pakowanie prezentów, pakowanie towarów, parkowanie samocho
dów, pilotowanie, pojazdy (wypożyczanie-), pośrednictwo frachto
we, powietrzny (transport-), przechowywanie łodzi, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie, przewóz samocho
dami ciężarowymi, ratownictwo podwodne, rezerwacja miejsc na
podróż, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja,
ściąganie statków z mielizny, transport, transport autobusowy,
transport barkami, transport i przechowywanie odpadów, trans
port karetkami ratunkowymi, transport kolejowy, transport łodzia
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mi, transport łodziami spacerowymi, transport mebli, transport
morski, transport pasażerski, transport promowy, transport ruro
ciągami, transport rzeczny, transport samochodami opancerzony
mi, transport tramwajowy, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu
do celów podróży, usługi butelkowania, usługi car‑sharingu, usługi
kierowców, usługi kurierskie [wiadomości lub towary], usługi po
mocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi ratownictwa,
usługi rozładunku towarów, usługi taksówek, usługi transportu bar
kami, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi trans
portu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania
wycieczek, uzupełnianie banknotów w bankomatach, wynajem
autokarów, wynajem łodzi, wynajem samochodów, wynajem silni
ków lotniczych, wynajem statków powietrznych, wynajem syste
mów nawigacyjnych, wynajem traktorów, wynajem zamrażarek,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie koni, wynajmowanie maga
zynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie dzwo
nów nurkowych [kesony], wypożyczanie elektrycznych chłodziarek
do wina, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożycza
nie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie sa
mochodów wyścigowych, wypożyczanie skafandrów nurkowych,
wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków in
walidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na
rzecz osób trzecich, załadunek, wyładunek statków, zbieranie wy
robów nadających się do przetworzenia (transport).

(111) 312959
(220) 2017 05 11
(210) 471528
(151) 2018 08 03
(441) 2017 12 11
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) nyscandin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 312960
(220) 2017 05 15
(210) 471638
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 27
(732) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie, PL.
(540) MLEKOZAURY
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt: kefir jako napój mleczny: kok
tajle mleczne: kwaśna śmietana: margaryna, masło, masło kakaowe,
mleczne produkty: mleko: mleko albuminowe, mleko kokosowe:
mleko kokosowe do celów kulinarnych: mleko migdałowe, mleko
migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko ryżowe do celów kulinarnych: mleko sfermentowane: mleko
skondensowane: mleko sojowe: mleko w proszku, mleko z orzeszków
ziemnych: mleko z orzechów ziemnych do celów kulinarnych: napo
je mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego,
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orze
chowego, podpuszczka: produkty serowarskie: sensatka: substytuty
mleka: śmietana jako produkty mleczarskie, zsiadłe mleko, 30 cze
koladowe: musy deserowe: napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kakaowe z mlekiem: napoje na bazie kakao: napoje na bazie kawy:
napoje: płatki kukurydziane: proszki do sporządzania lodów, przeką
ski na bazie ryżu, puddingi, sorbety jako lody, środki wiążące do lo
dów spożywczych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, 32 koktaj
le bezalkoholowe: napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe: sorbety
jako napoje.
(111) 312961
(220) 2017 05 15
(210) 471661
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) REMEDIUM KM‑TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZILNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Konin, PL.
(540) 100% ECO SKŁAD ZDROWIA SKLADZDROWIA.PL
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.11
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera
nia, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz
niczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 16 papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biu
rowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla arty
stów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wy
jątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce do druku ręcznego, 21 przybory oraz pojemni
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budow
nictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mle
ko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata,
kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożo
we, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przypra
wy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, na
turalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoho
lowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do
produkcji napojów.
(111) 312962
(220) 2017 05 15
(210) 471728
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 27
(732) LEGIC KOMPANIA IMPORTOWA DÓBR LUKSUSOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOBLE PLACE
(510), (511) 14 zegarki, mechanizmy do zegarów i zegarków, paski
do zegarków, tarcze [zegarmistrzostwo], biżuteria i wyroby jubiler
skie, 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy do pisania, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], wieczne pióra, materiały piśmienne,
ołówki, grafity do ołówków, 35 sprzedaż detaliczna zegarków, biżu
terii i wyrobów jubilerskich, przyrządów do pisania, promocja sprze
daży dla osób trzecich zegarków, biżuterii i wyrobów jubilerskich,
przyrządów do pisania, reklama zegarków, biżuterii i wyrobów jubi
lerskich, przyrządów do pisania.
(111) 312963
(220) 2017 05 23
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) ROSOCHOWICZ ROBERT, Zalasewo, PL.
(540) FL FastLife.pl
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01

(210) 472026
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(510), (511) 41 usługi pokazów filmowych, usługi trenerskie, kom
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi artystów
estradowych, usługi rozrywkowe, informacja o imprezach rozryw
kowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, dostarczanie fil
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, studia filmowe, usługi reporterskie, publikowanie on
‑line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie filmów on‑line nie
do pobrania, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or
ganizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [ rozrywka],
fotoreportaże, fotografia, wystawianie spektakli rewiowych, wysta
wianie spektakli na żywo, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie książek, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi studia nagrań, pisanie scenariuszy, pisanie sce
nariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja widowisk, spo
rządzanie napisów [np. do filmów], telewizyjne usługi rozrywkowe,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy po
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, tłumaczenia, montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe).

(111) 312964
(220) 2017 05 26
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 27
(732) BASIEWICZ PIOTR, Ełk, PL.
(540) Mazurska wędzarnia
(540)

(210) 472201

Kolor znaku: biały, czarny, złoty, granatowy
(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 filety rybne, filety z wędzonego śledzia, ryby, ryby
przetworzone, ryby wędzone, ryby solone, ryby suszone, ryby mro
żone, ryby marynowane, ryby konserwowane, konserwowane ryby,
produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, gotowane na
parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów, ryby w oliwie z oliwek,
mrożone gotowane ryby, ryby w puszkach.
(111) 312965
(220) 2017 06 08
(210) 472729
(151) 2018 08 03
(441) 2018 01 03
(732) WŁODARSKI SEBASTIAN PRIMO COMMUNICATION,
Warszawa, PL.
(540) ESCO W POLSCE
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 13.01.17, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 udostępnianie
Internetu dla forum dyskusyjnego, 41 publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe.
(111) 312966
(220) 2017 06 22
(210) 473266
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) AKCINÉ BENDROVÉ PIENO ŽVAIGŽDÉS, Wilno, LT.
(540) MIAU
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, krem,
śmietanka, serwatka, kefir, jogurt, napoje jogurtowe, sery, masło,
mleko w proszku, twaróg, zsiadłe mleko, napoje mleczne typu shake,
mleko skondensowane, napoje z przeważającą zawartością mleka,
desery i koktajle na bazie zsiadłego mleka, oleje jadalne i tłuszcze ja
dalne, 30 lody jadalne, lody, jadalne lody owocowe, napoje na bazie
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lodów, proszek do wytwarzania lodów jadalnych, lodowe kanapki,
bułki, sherbety (lody), wyroby cukiernicze.

(111) 312967
(220) 2017 06 30
(210) 473582
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) STARTUS
(510), (511) 1 chemicznie zmienione nawozy złożone fosforany [na
wozy], ekstrakty z wodorostów do użytku jako nawozy, kompost
z przegniłych liści [nawozy], mieszanki substancji chemicznych i ma
teriałów naturalnych do nawożenia, nawozy azotowe, nawozy bez
zawartości chloru, nawozy biologiczne, nawozy biologiczne stoso
wane do uzdatniania gleby, nawozy biologiczne stosowane do ob
róbki nasion, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy dla
rolnictwa z alg morskich, nawozy do gleb, nawozy do gleby, nawozy
do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawo
zy do trawy, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do
użytku domowego, nawozy hydroponiczne, nawozy i użyźniacze.
(111) 312968
(220) 2017 07 06
(210) 473787
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) BRANDCOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CHAPS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 ciasta.
(111) 312969
(220) 2017 07 06
(210) 473789
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AIOFT
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność dietetyczna do celów me
dycznych, żywność do celów medycznych, żywność dla niemowląt
i małych dzieci, zioła do celów medycznych, preparaty farmaceu
tyczne, preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje,
zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycz
nych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kom
presy do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów
medycznych.
(111) 312970
(220) 2017 07 10
(151) 2018 07 18
(441) 2017 09 11
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) ART‑RAM
(540)

(210) 473918

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 26.11.03, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 krosna malarskie, sztalugi malarskie, płótna malar
skie, 20 ramy obrazów, obrazy, listwy do obrazów, 45 licencjonowa
nie własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie tech
nologii i praw własności przemysłowej.
(111) 312971
(151) 2018 08 23

(220) 2017 07 11
(441) 2018 04 23

(210) 473964
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(732) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) 1886 WODOCIĄGI I KANALIZACJA
(540)

(531) 04.02.11, 07.01.06, 27.05.01
(510), (511) 32 woda, woda pitna (spożywcza), 35 analizy rynkowe,
analizy kosztów, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy
ekonomiczne, udzielanie porad konsumentom w dziedzinie dostar
czania, oczyszczania i wykorzystania wody, wyceny handlowe w za
kresie instalacji wodno‑kanalizacyjnych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę, 39 usługi
w zakresie przesyłania i dystrybucji wody, usługi w zakresie pobo
ru i dostarczania wody, zaopatrywanie w wodę, usługi w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków, usługi uzdatniania wody,
transport wody poprzez rurociągi, transport ścieków i odpadów
płynnych poprzez rurociągi, usługi w zakresie przewozu osób i to
warów transportem samochodowym, przewóz samochodami cięża
rowymi, 40 wytwarzanie energii, niszczenie odpadów, oczyszczanie
powietrza, unieszkodliwianie odpadów, oczyszczanie wody, uzdat
nianie wody, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warszta
tów z zakresu ochrony środowiska, organizowanie proekologicznych
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie
i prowadzenie wycieczek edukacyjnych, 42 badania bakteriologicz
ne, badania techniczne, analizy chemiczne, analizy wody, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, projekty
techniczne oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie nauk związa
nych z ekologią, ochrona środowiska i wykorzystaniem zasobów
wodnych, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych w dziedzinie
nauk technicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, usłu
gi doradztwa dotyczącego ochrony środowiska, usługi w zakresie
projektowania obiektów budowlanych, usługi w zakresie projekto
wania instalacji wodno--kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych,
urządzeń do ochrony środowiska, usługi projektowe w zakresie pro
jektowania infrastruktury pod budowę rurociągów przesyłowych
i sieci rozdzielczych, projektowanie rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, opinie i doradztwo w zakresie instalacji wodno--kana
lizacyjnych, ekspertyzy, doradztwo, opiniowanie w zakresie budow
nictwa, robót budowlanych i instalacji związanych z budownictwem,
badania techniczne, pomiary terenu, ekspertyzy inżynieryjne, opra
cowywanie projektów technicznych, usługi doradcze, konsultacyjne
i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji wodnych, ściekowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych.
(111) 312972
(220) 2017 07 12
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) REHA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) REHA FUND
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 03.07.10, 24.13.01, 24.13.17, 27.05.01, 29.01.13

(210) 473998
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(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, artykuły ortope
dyczne, kule inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, poduszki do celów
leczniczych, protezy kończyn, przyrządy do przemieszczania inwa
lidów, pasy do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, materace dla
celów leczniczych, gorsety dla celów leczniczych, inhalatory tleno
we dla celów medycznych, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hur
towni, sklepach i na stronie internetowej z artykułami ortopedycz
nymi, aparaturą i instrumentami medycznymi, 37 naprawa i serwis
aparatury medycznej, artykułów ortopedycznych, przyrządów do
przemieszczania inwalidów.

(111) 312973
(220) 2017 08 16
(210) 475416
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 11
(732) IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PACKER
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego do pakowania, 22 worki
do transportu i przechowywania materiałów luzem.
(111) 312974
(220) 2017 08 17
(210) 475422
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) Farmak International Holding GmbH, Wiedeń, AT.
(540) EUKANOSOL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz
ne dla ludzi, leki dla ludzi, narkotyki do celów medycznych, środki
udrożniające górne drogi oddechowe, preparaty farmaceutyczne,
mianowicie spreje do nosa.
(111) 312975
(220) 2017 08 20
(210) 475490
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) DUDCZAK PRZEMYSŁAW, Krosno Odrzańskie, PL.
(540) IGNI
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne, przyrządy oraz akcesoria
wykorzystywane do działalności wywiadowczej, detektywistycznej,
wojskowej lub w innej działalności śledczej, urządzenia lokalizacyj
ne GPS, wykrywacze kamer, wykrywacze podsłuchów, zagłuszacze,
układy scalone, mikroprocesory, diody świecące LED, alarmy, kompu
tery, 45 usługi detektywistyczne, agencje detektywistyczne, monito
ring systemów bezpieczeństwa, doradztwo w sprawach bezpieczeń
stwa, wynajem nazw domen internetowych, usługi obrotu prawami
do domen internetowych, dzierżawa i sprzedaż praw do domen in
ternetowych, usługi serwisów społecznościowych on‑line.
(111) 312976
(220) 2017 08 21
(210) 475492
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) DAROSZEWSKA KAMILLA ANNA WELLBEING PROJECT,
Bydgoszcz, PL.
(540) WELLBEING SZKOLENIA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty,
pomarańczowy, różowy
(531) 02.09.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i pro
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko
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lenie], publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla
mowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], redago
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sprawdziany eduka
cyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
trenerskie, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].

(111) 312977
(220) 2017 08 28
(210) 475881
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) POL‑FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, PL.
(540) GuGu
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, preparaty do mycia, płyny do pielęgnacji ciała
i włosów, szampony, kremy kosmetyczne, kosmetyki, antyperspiran
ty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, olejki do celów kosmetycz
nych, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, puder, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, aromaty, saszetki zapachowe do bielizny, kosmetyki
do opalania, 5 pieluchy i/lub pielucho‑majtki niemowlęce z papieru
lub celulozy, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, 16 papier,
karton, papierowe materiały higieniczne, papier toaletowy, ręczniki
papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki do nosa papierowe,
śliniaki papierowe, serwetki papierowe, opakowania z papieru lub
kartonu, papier do pakowania, torby do pakowania, opakowania
z tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wypraw
ka dziecięca (odzież), odzież dziecięca, bluzy, bluzki, kombinezony,
odzież z dzianiny, swetry, rajstopy, skarpetki, piżamy, płaszcze ką
pielowe, spodnie, bielizna dziecięca, majtki, majtki dziecinne, pod
koszulki, koszulki, T‑shirty, buty dziecięce, obuwie antypoślizgowe,
czapki dziecięce, rękawiczki, szaliki, śliniaki dla dzieci z materiałów
tekstylnych.
(111) 312978
(220) 2017 09 05
(210) 476149
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa, PL.
(540) Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC!
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego.
(111) 312979
(220) 2017 09 09
(210) 476308
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo, PL.
(540) MobilneOgrody INSTYTUT HORTITERAPII
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały, czerwony
(531) 01.15.23, 05.05.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, 10 urządzenia i przyrządy do
fizjoterapii, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, artyku
ły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 20 donice
drewniane w postaci skrzyń, palety drewniane, pojemniki drewnia
ne, pojemniki drewniane umieszczone na platformach mobilnych
drewnianych wykonanych z palet.
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(111) 312980
(220) 2017 09 14
(210) 476442
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) GRĄZKA HALINA VIDOM SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) 7 Stawów ROK ZAŁOŻENIA 2017
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.04,
26.01.15, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych,
sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, przyjęć, balów, konkursów
piękności, nauczanie, usługi w zakresie poprawiania kondycji i zdro
wia, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, semina
riów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw i konkursów edu
kacyjnych lub rozrywkowych, obsługa salonów gier, sal kinowych,
43 hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia,
restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie, usługi barowe, snack‑bary,
prowadzenie domów dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty dla
zwierząt, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi manicure, masaż, salo
ny fryzjerskie, salony piękności.
(111) 312981
(220) 2017 09 14
(210) 476446
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) GRĄZKA HALINA VIDOM SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) Noce i Dnie ROK ZAŁOŻENIA 2017
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.17,
26.01.18, 26.01.19, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych, spor
towych, edukacyjnych, kulturalnych, przyjęć, bali, konkursów pięk
ności, nauczanie, usługi w zakresie poprawiania kondycji i zdrowia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw i konkursów eduka
cyjnych lub rozrywkowych, obsługa salonów gier, sal kinowych,
43 hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia,
restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie, usługi barowe, snack‑bary,
prowadzenie domów dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty dla
zwierząt, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi manicure, masaż, salo
ny fryzjerskie, salony piękności.
(111) 312982
(220) 2017 09 18
(210) 476576
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) NOVISA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) nD NOVISA DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 usługi deweloperskie w zakresie zakupu i sprzedaży
obiektów budowlanych i lokali mieszkalnych, zarządzanie i admini
strowanie nieruchomościami, także drogą elektroniczną i za pomocą
stron internetowych, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomo
ściami, usługi wynajmu nieruchomości i pośrednictwa w tym za
kresie, 37 usługi deweloperskie i budowlane w zakresie obiektów
budowlanych, usługi związane z konserwacją i utrzymaniem nieru
chomości, usługi wykonywania instalacji technicznych związanych
z budową nieruchomości, usługi remontowe obiektów budow
lanych, usługi w zakresie prac wykończeniowych nieruchomości,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego, technicznego obiektów
budowlanych, usługi w zakresie przeprowadzania rozbiórek przygo
towania terenu pod budowę, 42 usługi w zakresie doradztwa tech
nicznego i budowlanego, usługi w zakresie opracowania projektów
technicznych obiektów budowlanych, osiedli mieszkaniowych oraz
infrastruktury technicznej z tym związanej, usługi doradcze w dzie
dzinie techniki w zakresie inwestycji budowlanych, usługi w zakre
sie projektowania obiektów budowlanych, osiedli mieszkaniowych
i elementów budowlanych, badania i analizy techniczne w zakresie
budownictwa i urbanistyki, tworzenie i utrzymywanie portali inter
netowych związanych z zarządzaniem i administrowaniem wybudo
wanych nieruchomości i osiedli oraz prowadzenie forum interneto
wego w tym zakresie.

(111) 312983
(220) 2017 10 25
(210) 478209
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) MAŁECKA MAGDALENA PPUH POLKOR, Włocławek, PL.
(540) nakładać bezpośrednio na rdzę CORIZON FARBA
SYNTETYCZNA DO GRUNTOWANIA REAKTYWNA CZERWONA
TLENKOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, żółty
(531) 18.01.09, 18.03.14, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14, 26.13.01
(510), (511) 2 farby, farby mocno rozcieńczone, lakiery, farby synte
tyczne do gruntowania reaktywne czerwone tlenkowe, preparaty za
bezpieczające przed rdzą, farby podkładowe do metali, powłoki[far
by], powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie samochodów.
(111) 312984
(220) 2017 11 08
(210) 478363
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) JACZEWSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) LIGHTROOM
(510), (511) 10 lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe do ce
lów medycznych, lampy rentgenowskie do celów medycznych, lam
py ultrafioletowe do celów medycznych, 41 chronometraż imprez
sportowych, cyrki, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomo
cy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja o eduka
cji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, na
uka gimnastyki, nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo
wanie konkursów piękności, organizowanie widowisk [impresariat],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, or
ganizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka],
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pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie zajęć
fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publi
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (Wypożyczanie sprzętu-)
[z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów],
sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, świadczenie usług w zakre
sie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumacze
nie języka migowego, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udo
stępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiek
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usłu
gi artystów estradowych, usługi gier oferowane w systemie on‑line za
pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze
nia fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usłu
gi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie opracowa
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewi
zyjnych, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do
dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie ma
gnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
wyższe uczelnie [edukacja], 44 aromaterapia, chiropraktyka [nasta
wianie kręgosłupa], chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, fizjote
rapia, fizjoterapia fryzjerstwo, hospicja, implantacja (wszczepianie)
włosów, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki
odurzające, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie,
manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady me
dyczne dla osób niepełnosprawnych porady w zakresie farmakologii,
przekłuwanie ciała, salony piękności, Usługi sanatoriów, sporządza
nie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, świadczenie
usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, usługi
banków krwi, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdro
wia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi
ortodontyczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi psychologów,
usługi saun, usługi solariów, usługi sztucznego zapłodnienia, usłu
gi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi wizażystów, usługi
zapładniania metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek
ludzkich, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu
medycznego.

(111) 312985
(220) 2017 11 15
(210) 479006
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM POMOCY DZIECIOM
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, fioletowy, zielony, żółty,
pomarańczowy
(531) 26.01.06, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 dystrybucja materiałów reklamowych, marketin
gowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], marketing bezpośredni, badania opi
nii publicznej, badania rynkowe, rynkowe badania opinii publicznej,
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skomputeryzowane badania rynkowe, usługi w zakresie badania ryn
ku, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamo
wych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż rekla
mowe, w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja broszur, publikacja czaso
pism, publikacja elektroniczna on‑line periodyków i książek, publika
cja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowa
nie książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych on‑line
(nie do pobrania), dystrybucja filmów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizo
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie ceremonii przyzna
nia nagród za osiągnięcia, analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, dostarczanie informacji edukacyjnych,
edukacja, edukacja dorosłych, 42 badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie programów i oprogramowania
komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulep
szanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w sprawach opro
gramowania komputerowego, 43 organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, dostarczanie żywności osobom
potrzebującym [usługi charytatywne], 44 doradztwo żywieniowe,
badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, konsultacje
psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna,
przeprowadzanie testów psychologicznych, psychiatria, psychote
rapia, badania medyczne, 45 badania prawne, doradztwo prawne,
doradztwo w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji
osobistych.

(111) 312986
(220) 2017 11 16
(210) 479052
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) FOGIEL MARCIN ONE ON ONE GROUP, Warszawa, PL.
(540) smary mary
(510), (511) 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, usługi
warsztatów samochodowych, usługi myjni samochodowych, usługi
mobilnych myjni samochodowych, usługi myjni samochodowych
automatycznych, tunelowych i ręcznych, szczotkowych, bezszczot
kowych, kompleksowe usługi mycia, czyszczenia, polerowania, na
błyszczania i konserwacji karoserii, wnętrz i elementów pojazdów,
zabezpieczanie pojazdów i samochodów przed korozją, usługi la
kierowania karoserii pojazdów samochodowych, usługi czyszczenia
i dezynfekcji układów klimatyzacyjnych pojazdowych, odgrzybianie
kabin pojazdów samochodowych, odgrzybianie samochodowych
instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, diagno
styka, obsługa pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciw
włamaniowych w pojazdach, usługi stacji obsługi pojazdów, wulka
nizacja opon, informacja o powyższych usługach.
(111) 312987
(220) 2017 11 17
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) GUO ZHITANG, Walendów, PL.
(540) IV
(540)

(210) 479091

(531) 27.07.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sporto
we i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej obuwia i/lub odzieży i/lub nakryć głowy i /lub
artykułów sportowych i gimnastycznych.
(111) 312988
(151) 2018 08 10

(220) 2017 11 17
(441) 2018 04 23

(210) 479105
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(732) SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, szary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 26.13.25
(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.
(111) 312989
(220) 2017 11 17
(210) 479121
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.12
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne, mikropro
cesorowe i optyczne nośniki danych z nagraniami, dyski magnetycz
ne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, karty magnetyczne,
karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z mikroprocesorem lub
pamięcią, karty debetowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty
wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, oprogramo
wanie komputerowe w tym do obsługi bankowości elektronicznej,
oprogramowanie komputerowe dla współdziałania kart płatniczych
z terminalami i czytnikami, elektroniczne bazy danych, 35 usługi
reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradz
two w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze,
ocen handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności,
badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy
marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informa
cji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządza
nie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usłu
gi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart
kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe,
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, 38 usługi przesyła
nia informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie elektronicznej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elek
tronicznych, usługi transmisji internetowych, udostępnianie portali
internetowych, usługi dostępu do portali z informacjami finanso
wymi, giełdowymi, podatkowymi, gospodarczymi i komentarzami,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klientów
przez Internet, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sie
ciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania kompu
terowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych
klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogra
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interne
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towych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów ob
sługi klienta dostępnych przez Internet.

(111) 312990
(220) 2017 11 17
(151) 2018 06 15
(441) 2018 02 26
(732) MONILO LTD, Londyn, GB.
(540) MONILO LONDON
(540)

(210) 479152

(531) 03.03.01, 18.05.06, 27.05.01
(510), (511) 25 botki niemowlęce, buciki dla niemowląt (z wełny),
buty dla niemowląt.
(111) 312991
(220) 2017 11 20
(210) 479201
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) FCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice, PL.
(540) CONNECTICO Grupa FCA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elek
tryce, anteny i instalacje antenowe, kable telekomunikacyjne, świa
tłowodowe, miedziane, urządzenia i układy dla techniki światłowo
dowej, telekomunikacyjnej, radiowej, satelitarnej, komputerowej
i transmisji danych, w tym transmisji multimedialnych, wideokon
ferencji oraz przetwarzania, kompresji i przesyłania danych, dźwię
ku, obrazu, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laborato
ryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i au
diowizualne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochron
ne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, ukła
dy i urządzenia stosowane w technikę światłowodowej, elementy
i osprzęt torów optycznych i teletechnicznych, w tym koncentratory,
huby, routery, switche, przełącznice, mufy, tłumiki, filtry, gniazdka,
złącza, szafy telekomunikacyjne, 35 sprzedaż on‑line towarów z kla
sy 09, 38 leasing usług telekomunikacyjnych, wypożyczanie i leasing
sprzętu telekomunikacyjnego, światłowodowego.
(111) 312992
(220) 2017 11 20
(210) 479225
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) SADOWSKI ADRIAN MONOFONICA, Rzeszów, PL.
(540) MONO FONICA
(540)

(531) 02.01.04, 02.01.05, 02.01.08, 02.01.23, 18.01.05, 18.01.23,
27.05.01, 27.01.06, 27.01.12, 16.01.16
(510), (511) 20 wyroby stolarstwa meblowego, stoiska wystawowe,
stoły warsztatowe, szafki, 35 sprzedaż i promocja dla osób trzecich
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stojaków na stoiska wystawowe, szafek, pojemników, segregatorów
na płyty winylowe, ekspozytorów do przechowywania materiałów
z zapisem dźwiękowym.

(111) 312993
(220) 2017 11 21
(210) 479235
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) BL BLACK LASHES
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, preparat do odtłuszczania rzęs natural
nych, kleje do wykonywania aplikacji sztucznych rzęs, okrągłe płatki
do zmywania makijażu z twarzy, oczu, rzęs, preparat do zmywania
makijażu z twarzy, oczu, rzęs, preparaty do utrwalania sztucznych
lub przedłużanych rzęs po zabiegu kosmetycznym, preparat w żelu
do rozpuszczania kleju do aplikacji rzęs, preparat w kremie do roz
puszczania kleju do aplikacji rzęs, syntetyczne mini włókna do mie
szania z trwałym tuszem do rzęs, tusze do rzęs, preparat do oczysz
czania rzęs naturalnych i sztucznych, paski z rzęsami, bibułki do
usuwania nadmiaru serum z twarzy, preparat kosmetyczny do neu
tralizowania zapachu kleju do aplikacji rzęs, naklejki ochronne pod
klej do aplikacji rzęs, 5 taśma medyczna papierowa do podnosze
nia opadającej powieki, taśma medyczna piankowa do oddzielania
rzęs górnych od dolnych, 8 zalotka termiczna do podkręcania rzęs
naturalnych, nożyczki do ucinania taśmy medycznej papierowej lub
piankowej, pęsety do separowania rzęs naturalnych lub do chwyta
nia rzęs sztucznych, 9 okulary ze światełkiem LED, 18 kuferek na pro
dukty do zabiegów stylizacji rzęs, dopasowane kuferki na zestawy
kosmetyków lub przyrządów (narzędzi) kosmetycznych, 20 głowa
manekina do ćwiczeń aplikacji rzęs, 21 mikroszczoteczki do odtłusz
czania rzęs naturalnych lub do usuwania rzęs przedłużonych, synte
tyczne szczoteczki do rozczesywania rzęs naturalnych i sztucznych,
syntetyczna i plastikowa szczoteczka do rozczesywania brwi i rzęs
naturalnych i sztucznych, grzebyk z metalowymi igiełkami do roz
czesywania rzęs naturalnych po nałożeniu trwałego tuszu, naturalny
pędzelek do nakładania trwałego tuszu na rzęsy naturalne, pędzel do
nakładania preparatu do oczyszczania rzęs naturalnych i sztucznych,
specjalistyczne podkładki do formowania sztucznych rzęs i konfek
cjonowania ich z klejem przed ich nałożeniem na powieki klienta, sili
konowe szczoteczki do rozczesywania rzęs naturalnych i sztucznych,
aplikatory z końcówką welurową do usuwania rzęs przedłużonych
lub makijażu z powieki, żelowe lub hydrożelowe płatki pod oczy do
oddzielania rzęs górnych od dolnych, wypukły pierścień z miejscem
na przyklejenie rzęs na paskach, okrągłe pudełko z podstawką sili
konową lub bez na sztuczne rzęsy, pojemniki na klej do przyklejania
sztucznych rzęs oraz uchwyt do wymiennych pojemników na klej,
podstawki szklane, kryształowe lub nefrytowe do kleju do sztucz
nych rzęs, 41 szkolenia z zakresu stylizacji rzęs.
(111) 312994
(220) 2017 11 23
(210) 479339
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) BARTOSZEWSKI MARCIN FASHION WORLD, Łódź, PL.
(540) O’LA VOGA LV
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna osobista, body [bielizna], dzianina [odzież],
garnitury, kamizelki, kombinezony [odzież], koszule, kurtki, kurtki
[odzież], legginsy, obuwie, odzież, odzież z imitacji skóry, odzież
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ze skóry, pikowane kurtki [odzież], spódnice, spódnico‑spodenki,
swetry, szale, szaliki, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje informacji handlowej, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalno
ści gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, de
koracja wystaw sklepowych, 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 perso
nelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo
wych i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, obsługa administracyjna firm na
zlecenie, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, or
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out
sourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzeniu działalnością gospodarczą, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produk
cja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich: bielizny osobistej, body
[bielizna], dzianin [odzież], garniturów, kamizelek, kombinezonów
[odzież], koszuli, kurtek, legginsów, obuwia, odzieży, odzieży z imi
tacji skóry, odzieży ze skóry, pikowanych kurtek [odzież], spódnic,
spódnico‑spodni, swetrów, szali, szalików, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, usługi marketin
gowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations.

(111) 312995
(220) 2017 11 24
(210) 479405
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) AKTIMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Fitmedica
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji: aparatów do
masażu, sprzętu rehabilitacyjnego, przyrządów do fizykoterapii,
mebli do celów leczniczych, koców, narzut, podkładów, podu
szek i kołder do celów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, 41 trening medytacji, trening jogi, trening rozwo
ju osobistego, trening osobisty [szkolenie], trening umiejętności
zawodowych, trening posłuszeństwa dla zwierząt, prowadzenie
treningów sztuk walki, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, usługi w zakresie
treningu fizycznego, doradztwo w zakresie treningu fizycznego,
usługi treningowe w zakresie aerobiku, udostępnianie obiektów
i sprzętu treningowego, usługi trenera osobistego [trening spraw
ności fizycznej], usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej,
usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję, udostępnianie obiektów i sprzę
tu do treningu sportowego, usługi terenów treningowych do gry
w golfa, zapewnianie obiektów treningowych do biegów z prze
szkodami, organizacja i przeprowadzanie programów treningów
z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów
treningów z zakresu futbolu amerykańskiego, udostępnianie in
formacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on‑line,
produkowanie taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie
edukacyjnego treningu korporacyjnego, organizacja i przeprowa
dzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej,
42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania nauko
we dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii,
badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe dotyczące
chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania
i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, ba
dania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe w dziedzinie
farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe
do celów medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki ro
ślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi
naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowadzone
przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie genetyki i in
żynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do
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pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w za
kresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania naukowe
w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usłu
gi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt
domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi fizjote
rapeutyczne, usługi fizykoterapii, usługi rehabilitacyjne, usługi ma
sażu, usługi medyczne, usługi kosmetyczne, usługi opieki zdrowot
nej, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi w zakresie opieki
pielęgniarskiej, usługi położnicze, usługi doradcze i szkoleniowe
w zakresie sprzętu kosmetycznego, medycznego, do odnowy bio
logicznej, fizjoterapii, fizykoterapii, rehabilitacji, usługi dietetyków,
poradnictwo dietetyczne.

(111) 312996
(220) 2017 11 28
(210) 479477
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) GASTROMED KOPOŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA SPECJALISTYCZNE CENTRUM GASTROLOGII I ENDOSKOPII
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Toruń, PL.
(540) GASTROCLINIC
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, zielony, jasnozielony, jasnoniebski
(531) 05.05.20, 05.03.13, 14.09.07, 24.17.09, 26.02.03, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto
wa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto
wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwatero
wanie, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 312997
(220) 2017 11 29
(210) 479526
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Pfäffikon SZ,
CH.
(540) SULKY
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania i niszczenia robactwa, insek
tycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(111) 312998
(220) 2017 12 04
(210) 479689
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) WESTMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VENTANA
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy
(531) 03.07.24, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nierucho
mościami, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], finan
sowanie projektów budowlanych, inwestycje majątkowe [nierucho
mości], pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi,
usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty
cjami w majątek nieruchomy, usługi agencji pośrednictwa nieru
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chomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nie
ruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za
prowizję, wycena i zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa nie
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowanie nieruchomości, budownictwo, konstrukcja i naprawa bu
dynków, nadzór budowlany, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, projektowanie wnętrz budynków.

(111) 312999
(220) 2017 12 04
(210) 479712
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 05
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) IVISEMID SR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki,
witaminy, preparaty mineralne, mineralne dodatki do żywności do
celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, prepara
ty podnoszące odporność organizmu, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki
lecznicze, produkty biobójcze służące do utrzymania higieny czło
wieka, produkty biologiczne do celów leczniczych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów leczniczych, preparaty medyczne, materiały do leczenia
zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, pro
dukty weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, kremy do celów medycz
nych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych,
żele i oliwki do skóry do celów medycznych, środki ściągające do
celów medycznych, pudry po kąpieli do celów medycznych, pudry
higieniczne do celów medycznych, mydła toaletowe do celów me
dycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki do
kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycz
nych, balsamy do celów medycznych, balsamiczne preparaty do
celów medycznych, środki przeciw poceniu do celów medycznych,
środki do pielęgnacji włosów, lecznicze preparaty do golenia, środ
ki do higieny intymnej do celów medycznych, tabletki do opalania
do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty dla skóry trądzi
kowej i alergicznej do celów medycznych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania do celów medycznych, składniki preparatów far
maceutycznych do pielęgnacji skóry, dodatki odżywcze do celów
żywienia.
(111) 313000
(220) 2017 12 07
(210) 479847
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) FUNDACJA WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE, Warszawa, PL.
(540) WEI Warsaw Enterprise Institute
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 05.01.20, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.28, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, gala
retki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 pro
dukty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych kla
sach: żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, za
pałki, 35 badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dzie
dzinie działalności gospodarczej, marketing, pozyskiwanie danych
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do komputerowych baz danych, rozpowszechnienie ogłoszeń rekla
mowych, sondaże opinii, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, public relations, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych [ulotki, prospekty, druki, prób
ki], wyceny handlowe, zestawienia statystyczne, informacja o dzia
łalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, pozy
skiwanie informacji o działalności gospodarczej, produkcja filmów
reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i spon
sorowanych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym
pozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], or
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja filmów,
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on‑line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla
mowe), 42 analizy systemów komputerowych, kontrola jakości, te
stowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek in
ternetowych, udostępnianie miejsca na serwerach [strony interneto
we], 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi
barowe, usługi restauracyjne.

(111) 313001
(220) 2017 12 08
(210) 479908
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) BIG APPLE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 313002
(220) 2017 04 06
(210) 470120
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 09
(732) MAJSAK DAMIAN KAGERO PUBLISHING, Turka, PL.
(540) LOTNICZE DEPUŁTYCZE
(510), (511) 35 marketing towarów i usług na rzecz innych, organi
zowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizacja
targów oraz wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie sprzedaży artykułów i ga
dżetów reklamowych, 41 usługi wydawnicze, nauczanie, organiza
cja szkoleń, kursów, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia,
usługi w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych, edukacyj
nych, kulturalnych, w tym imprez plenerowych, konkursów, festiwali,
pokazów, prezentowanie eksponatów muzealnych.
(111) 313003
(220) 2016 04 14
(210) 454831
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 200
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
(111) 313004
(220) 2016 04 14
(210) 454832
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 100
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313005
(220) 2015 09 01 K
(210) 474067
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 09
(732) Mediabox Broadcasting International Ltd., Londyn, GB.
(540) FASHIONBOX
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi związane z transmisją programów radiowych
i telewizyjnych, cyfrowe transmisje programów audio i video, w tym
drogą radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową, przez ethernet
i media elektroniczne, nadawanie telewizji kablowej, usługi sieci
telekomunikacyjnych w zakresie telegazety, doradztwo i usługi in
formacyjne w zakresie wymienionych usług, wszystkie wyżej wy
mienione usługi związane z modą i urodą, wszystkie wymienione
usługi świadczone także drogą elektroniczną, w tym przez radio,
telewizję, teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych usług
w ramach muzycznych kanałów telewizyjnych, 41 rozrywka, montaż,
produkcja, reżyseria i emisja programów radiowych i telewizyjnych,
filmów i wideo, opracowywanie, produkcja i reżyseria programów
audiowizualnych, usługi produkcji filmów, organizacja i obsługa
imprez i wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, muzycznych i spor
towych, w tym seminariów, prezentowanie programów rozrywko
wych, m.in. drogą radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową, przez
Ethernet i elektroniczną, publikowanie, wydawanie, wypożyczanie
i rozpowszechnianie książek, gazet, czasopism i innych periodyków
w formie drukowanej, udostępnianie interaktywnych gier kompute
rowych za pomocą sieci komputerowych i światowych sieci komu
nikacyjnych, gry online, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie
wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione usługi związane
z modą i urodą, wszystkie wyżej wymienione usługi, także świadczo
ne drogą elektroniczną, w tym przez połączenia radiowe, telewizyj
ne, teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych usług w ramach
muzycznych kanałów telewizyjnych.
(111) 313006
(220) 2017 09 14
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) ROL‑BRAT S. I W. ZAŁĘSCY SPÓŁKA JAWNA,
Żabin Karniewski, PL.
(540) 1982 ROL‑BRAT ZAŁĘSCY
(540)

(210) 476471

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.07.02, 15.07.04, 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze
daży detalicznej, 37 serwisowanie (przeglądy) silników pojazdów,
konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, 44 usługi rolnicze.
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(111) 313007
(220) 2017 10 05
(210) 477306
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno, PL.
(540) sprytne dzieciaki
(540)

(510), (511) 35 doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie or
ganizowania i kierowania działalnością gospodarczą oraz w za
kresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za
kresie zarządzania kadrowego, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania, zbieranie informacji o firmach, prowadzenie agen
cji informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej,
usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, zdoby
wanie informacji o działalności gospodarczej, 36 prowadzenie
agencji skupu długów, wykonywanie analiz finansowych, doradz
two w sprawach finansowych, zbieranie informacji finansowych,
prowadzenie agencji ściągania należności, usługi finansowe, po
średnictwo finansowe, obrót wierzytelnościami, załatwianie for
malności kredytowych, 45 przeprowadzanie badań prawnych dla
firm.

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 02.05.08, 02.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe do
celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne środki do pielęgnacji,
5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych, 16 masy plastyczne, ma
teriały do modelowania, 28 plastelina do zabawy, piaskownice do zaba
wy, zabawki do kąpieli, zabawki do wody, ciastolina, piasek kinetyczny,
sztuczki magiczne, zabawki, wiaderka i łopatki do zabawy, zabawki do
piaskownicy, zabawki do użytku w basenach, zabawki do wanny.

(111) 313011
(220) 2017 10 13
(151) 2018 07 11
(441) 2018 01 22
(732) AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,
Wielkie Lniska, PL.
(540) SENSIVEL
(540)

(111) 313008
(220) 2017 10 10
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) Cargo Services Unión, S.L., Madryt, ES.
(540) CARGO SERVICES
(540)

(210) 477515

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi agencji frachtowych w zakresie transportu ła
dunków drogą morską, powietrzną i lądową.
(111) 313009
(220) 2017 10 12
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 23
(732) WRÓBLEWSKI MICHAŁ PROLEO, Bytom, PL.
(540) PROLEO
(540)

(210) 477611

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 03.01.01, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 reklamowe wyroby z metalu, przypinki, przypinki but
ton, znaczki, pinsy, pinsy z naklejką 3d, breloki, badziki, 24 wyroby
włókiennicze z nadrukami reklamowymi, proporczyki, poduszki,
mini‑szale samochodowe, 25 odzież z nadrukami reklamowymi,
mini‑koszulki.
(111) 313010
(220) 2017 10 13
(210) 477654
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 23
(732) LINDORFF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) C casus FINANSE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(210) 477684

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 antyperspiranty, preparaty do demakijażu i depilacji,
dezodoranty, mydła, preparaty do golenia, środki perfumeryjne,
preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, kosmetyki pielęgnacyjne
i upiększające, toniki, mleczka i balsamy do ciała, kremy do rąk, kre
my do pilingu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, maseczki ko
smetyczne, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skó
ry głowy, płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu,
35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyj
ne i za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ma
teriałów reklamowych, zarządzanie w działalności handlowej, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz z wykorzystaniem
Internetu wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji
importowo‑eksportowej.
(111) 313012
(220) 2017 10 19
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 23
(732) Virmina Trading Limited, Limassol, CY.
(540) INFINITY
(510), (511) 30 kawa.

(210) 477946

(111) 313013
(220) 2017 10 20
(151) 2018 08 06
(441) 2017 12 27
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EfektLotosu by Isokor
(540)

(210) 478024

Kolor znaku: fioletowy, niebieski, biały, szary
(531) 05.05.16, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty i środki do czyszczenia i impregnacji, pre
paraty i środki do czyszczenia fug, kabin prysznicowych, armatu
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ry, podłóg, naczyń, wyrobów tkanych, środki czyszczące do ce
lów gospodarstwa domowego, preparaty i środki do czyszczenia
i impregnacji butów, tapicerek samochodowych, krzeseł, ubrań,
wodoodporne preparaty i środki do czyszczenia i impregna
cji butów, preparaty i środki do usuwania osadów wapiennych
i brudu, środki do czyszczenia i odtłuszczania na bazie wody,
środki nadające połysk do czyszczenia okien, środki do polero
wania, środki do czyszczenia dywanów, środki do czyszczenia
pojazdów, środki do nadawania połysku samochodom, środki
do czyszczenia i konserwacji następujących powierzchni: beto
nu, tynku, mineralnych powierzchni, cegły, malowanego drewna,
mebli ogrodowych, środki do konserwacji skóry [pasty], środki
do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szoro
wania], środki do impregnacji szkła i powierzchni szkliwionych,
w tym stali nierdzewnej, chromu, powierzchni lakierowanych,
żelkotu, plastiku, środki przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym,
nanotechnologiczne środki impregnujące, hydrofobowe środ
ki czyszczące i impregnujące, preparaty i środki do czyszczenia
elewacji budynków, preparaty i środki do czyszczenia kamienia
naturalnego i tynków.

(111) 313014
(220) 2017 10 18
(210) 477848
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) JANKOWSKA JANINA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE KONFEX BERA, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) Bera
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 nakrycia głowy.
(111) 313015
(220) 2017 10 19
(210) 477937
(151) 2018 07 20
(441) 2018 03 19
(732) GAŁASIEWICZ ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski, PL.;
SURÓWKA ROBERT GRZEGORZ, Korwinów, PL.; JUSZCZAK
KRZYSZTOF ANTONI, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) KORD
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
brzeczki piwnej, napoje piwne, podpiwek, woda mineralna, woda
mineralna gazowana i niegazowana, woda mineralna smakowa,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednic
twem Internetu artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyro
bów alkoholowych, doradztwo w sprawach działalności gospo
darczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, infor
macje handlowe, promocja sprzedaży artykułów spożywczych,
napojów, piwa i wyrobów alkoholowych, usługi organizowania
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów
alkoholowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamo
wych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa i wy
robów alkoholowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313016
(220) 2017 10 19
(210) 477941
(151) 2018 07 20
(441) 2018 03 19
(732) GAŁASIEWICZ ANDRZEJ, Piotrków Trybunalski, PL.;
SURÓWKA ROBERT GRZEGORZ, Korwinów, PL.; JUSZCZAK
KRZYSZTOF ANTONI, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) KORD QUINTUPLE PIWO LEŻAKOWANE W BECZKACH EKST.
260 BLG. ALK. 12% OBJ.
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(540)

Kolor znaku: złoty, biały, niebieski, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.19, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie brzeczki
piwnej, napoje piwne, podpiwek, woda mineralna, woda mineralna
gazowana i niegazowana, woda mineralna smakowa, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów re
klamowych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa
i wyrobów alkoholowych, informacje handlowe, promocja sprzeda
ży artykułów spożywczych, napojów, piwa i wyrobów alkoholowych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za po
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa
i wyrobów alkoholowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, napojów, piwa
i wyrobów alkoholowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313017
(220) 2018 01 16
(210) 481146
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) Sauber PROFESSIONAL CHEMISTRY FOR HORECA
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 profesjonalna chemia sprzątająco‑czyszcząca, odka
mieniacze, płyny do mycia podłóg, szyb, luster, płyny do mycia sani
tariatów, preparaty do zmywania i nabłyszczania naczyń w zmywar
kach gastronomicznych, 5 preparaty do odkażania.
(111) 313018
(220) 2018 03 23
(210) 483982
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 04
(732) KOLLATAY HUGO, Warszawa, PL.
(540) Buy & Style
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, filmy kinematograficzne na
świetlone, rysunkowe filmy animowane, 16 afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, artykuły biurowe, bloczki do pisania, broszury, chorą
giewki papierowe, czasopisma, drukowane publikacje, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery,
gazety, gazetki, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, koperty,
książki, mapy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, modele, makie
ty architektoniczne, naklejki adresowe, notesy podręczne, pieczęcie,
plany, prospekty, pudełka kartonowe lub papierowe, segregatory,
tablice i plansze ogłoszeniowe, taśmy samoprzylepne do celów pa
pierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty, ulotki,
wyroby z kartonu, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, teki, dyplomatki,
torby na zakupy, siatki na zakupy, 35 dekoracja wystaw sklepowych,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych,
fotokopiowanie, kolportaż próbek, marketing, materiały reklamo
we, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, orga
nizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
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detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materia
łów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklama radiowa, reklama billboardowa, reklama telewizyjna, rekla
ma za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyj
ne, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów re
klamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, te
lemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowa
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu.

4527

bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mine
ralne, syropy do napojów.

(111) 313021
(220) 2015 04 29
(210) 441917
(151) 2016 03 15
(441) 2015 08 17
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Frednowy od 1978
(540)

(111) 313019
(220) 2015 12 15
(210) 450507
(151) 2018 08 02
(441) 2016 05 09
(732) SOUVRE INTERNATIONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Inowrocław, PL.
(540) S SOUVRE INTERNATIONALE
(540)
Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.04, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, drób nieżywy, żółta jaj, mięso, mięso drobiowe,
wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pie
czony, 31 jaja wylęgowe, żywe pisklęta drobiu, żywe indyki, drób
żywy, pasza dla drobiu, 39 dostarczanie piskląt do dalszej hodowli,
44 wylęgarnie jaj piskląt, hodowla indyków, hodowla drobiu.
Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25,
29.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, perfumy, płyny po goleniu,
płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosme
tycznymi, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty
do demakijażu, detergenty inne niż używane w procesach produk
cyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla lu
dzi i zwierząt, antyperspiranty jako środki przeciwpotne, aromaty
jako olejki aromatyczne, balsamy inne niż do celów medycznych,
barwniki jako środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku
domowego‑pranie, preparaty do golenia, sole do kąpieli do celów
innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, środki do
konserwacji skóry jako pasty, maseczki kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lotony do celów ko
smetycznych, mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
odżywki do włosów, pasty do podłogi i mebli, preparaty do prania,
preparaty do usuwania past do podłóg, preparaty kąpielowe do ce
lów higienicznych, saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki
odświeżające powietrze‑zapachowe, środki do zmiękczania tkanin,
woda toaletowa, olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosme
tyczne, preparaty do udrażniania rur, woda kolońska, woda lawendo
wa, woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków.

(111) 313022
(220) 2014 10 22
(210) 435161
(151) 2015 07 28
(441) 2015 02 02
(732) SHENZHEN MOKYLIN TECH CORP., LTD, Shenzhen, CN.
(540)

(111) 313020
(220) 2016 01 15
(210) 451348
(151) 2018 10 24
(441) 2016 04 25
(732) GREEN FACTORY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(540) kalerosse
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty na
bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu,
kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce
w puszkach, owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do ce
lów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski
na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowo
‑warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach, zupy, zupy
świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, soki roślinne do
gotowania, 30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresingi, sosy
pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produkcji sosów i dre
singów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, galaretki owocowe,
31 świeże owoce, świeże warzywa, warzywa liściaste myte i pakowa
ne, gotowe do spożycia, kiełki roślin, sałata, 32 soki i napoje warzyw
ne, soki i napoje owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje

(111) 313023
(220) 2018 03 23
(210) 483984
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 04
(732) KOLLATAY HUGO, Warszawa, PL.
(540) DISCOUNTERRA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, filmy kinematograficz
ne naświetlone, rysunkowe filmy animowane, 16 afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, artykuły biurowe, bloczki do pisania, bro
szury, chorągiewki papierowe, czasopisma, drukowane publika
cje, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, foldery, gazety, gazetki, kalendarze, kartki z życze
niami, katalogi, koperty, książki, mapy, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, modele, makiety architektoniczne, naklejki ad
resowe, notesy podręczne, pieczęcie, plany, prospekty, pudełka
kartonowe lub papierowe, segregatory, tablice i plansze ogło
szeniowe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do
użytku domowego, teczki na dokumenty, ulotki, wyroby z kar
tonu, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, teki, dyplomatki, torby
na zakupy, siatki na zakupy, 35 dekoracja wystaw sklepowych,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych,
fotokopiowanie, kolportaż próbek, marketing, materiały rekla

(531)
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, oprogramo
wanie do gier komputerowych, pliki graficzne do ściągnięcia, łado
walne, monitory (programy komputerowe), programy komputerowe
(software ładowalny), telefony przenośne, nadajniki sygnałów elek
tronicznych, komputery przenośne (podręczne), audio odbiorniki
i wideo odbiorniki, rysunkowe filmy animowane, 41 publikowanie
elektroniczne on‑line nie do pobrania, telewizyjne programy roz
rywkowe, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi obozów
wakacyjnych (rozrywka), usługi salonów gier, usługi gier świadczone
on‑line, usługi klubów zdrowia (poprawianie kondycji), organizo
wanie obozów sportowych, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie
sprzętu sportowego.
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mowe, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicz
nego, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, organizacja wystaw w celach handlowych lub rekla
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla
mowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama radiowa, reklama billbo
ardowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnie
nie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, telemarke
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszyst
kich środkach przekazu.

(111) 313024
(220) 2014 08 25
(210) 432587
(151) 2018 06 13
(441) 2014 12 08
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) GEOPLAN
(510), (511) 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o im
prezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
(111) 313025
(220) 2014 08 25
(151) 2018 06 13
(441) 2014 12 08
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) geoplan
(540)

(210) 432590

Kolor znaku: biały, purpurowy
(531) 01.03.01, 06.07.04, 07.01.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o im
prezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
(111) 313026
(220) 2017 12 08
(210) 479934
(151) 2018 08 28
(441) 2018 01 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) INTIMI
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 żele nawilżające, mianowicie żele nawilżające miejsca
intymne, 5 wyroby medyczne, środki nawilżające do użytku me
dycznego, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego,
intymne preparaty nawilżające, żele do stymulacji seksualnej, prepa
raty antybakteryjne, preparaty przeciwgrzybiczne.
(111) 313027
(220) 2017 12 08
(210) 479939
(151) 2018 07 26
(441) 2018 03 26
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pekao TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług ban
kowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane ma
gnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, apara
tura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawia
nia depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące mone
ty, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do
punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprze
dających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finanso
wych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do prze
twarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy kompute
rowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie
usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramo
wanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia
baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządza
nie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynko
we, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz
ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, re
klama 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 gospo
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompu
terowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute
rowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w In
ternecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędno
ściowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach ban
kowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwa
rancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi
maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi po
życzek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowa
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowa
nie 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 depozyto
we, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w za
kresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi po
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wiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultin
gowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.
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(540)

(111) 313028
(220) 2017 12 11
(210) 479984
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, PL.
(540) G
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, barierki ochronne meta
lowe, bramy metalowe, dachówki metalowe, deflektory kominowe
metalowe, drobnica żelazna, drzwi i okna metalowe, kątowniki sta
lowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje przeno
śne metalowe, konstrukcje kolejowe metalowe, kosze metalowe, łaty
metalowe, maszty ze stali, materiały konstrukcyjne metalowe, palety
metalowe, przewody wodociągowe metalowe, rusztowania metalo
we, silosy metalowe, słupy metalowe, zawiasy metalowe, 35 usługi
w zakresie: badań marketingowych, badania rynku, doradztwa spe
cjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej i handlowej,
doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działal
nością gospodarczą i handlową: informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i targów w ce
lach handlowych lub reklamowych, pokazy usług, promocja sprze
daży dla osób trzecich, zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla
innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie
tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub
hurtowni, również przez Internet dla towarów takich jak: altany, kon
strukcje z metalu, barierki ochronne metalowe, dachówki metalowe,
deflektory kominowe metalowe, drobnica żelazna, drzwi i okna me
talowe, kątowniki stalowe, kominy metalowe, konstrukcje metalowe,
konstrukcje przenośne metalowe, konstrukcje kolejowe metalowe,
kosze metalowe, łaty metalowe, maszty ze stali, materiały konstruk
cyjne metalowe, palety metalowe, przewody wodociągowe metalo
we, rusztowania metalowe, silosy metalowe, słupy metalowe, zawia
sy metalowe, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne budowlane, informacja bu
dowlana i o naprawach, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
drzwi i okien, nadzór budowlany, montaż i naprawa instalacji grzew
czych, montaż rusztowań, spawanie do celów naprawczych, wyna
jem sprzętu budowlanego, 40 frezowanie, grawerowanie, informacja
o obróbce materiałów, kowalstwo, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, powlekanie galwaniczne, recykling odpadków i odpa
dów, szlifowanie, trasowanie laserem, usługi kotlarskie, usługi spa
walnicze, wyrób kotłów.
(111) 313029
(220) 2017 12 11
(210) 479985
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) MĄDRA ELŻBIETA KOMERS INTERNATIONAL, Straszyn, PL.
(540) Ambrosja SILVER WASSER Liqueur GDAŃSKI LIKIER ZIOŁOWY
ZDOBIONY PŁATKAMI SREBRA K KOMERS PRODUCT OF POLAND
WYPRODUKOWANO W POLSCE

Kolor znaku: srebrny, jasnoszary, szary, czarny, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, czerwony, biały
(531) 07.05.02, 07.05.05, 07.05.15, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15,
27.07.01, 03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 24.01.05, 24.01.18, 26.01.14,
26.01.16
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoho
lowe destylowane, wódka.
(111) 313030
(220) 2017 12 11
(210) 479990
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) RYL HALINA, Koszalin, PL.; RYL DANIEL, Koszalin, PL.
(540) ROSAFILO NATURA & PIĘKNO
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do maki
jażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, anty
perspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, błyszczyki do
ust, dezodoranty, perfumy, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetycz
ne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty ko
smetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upięk
szające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy
do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła
do ciała, maski do włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do ce
lów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudza
nie, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów,
odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do ukła
dania włosów, pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania
fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczni
czych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po
goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, prepara
ty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do pielę
gnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, prepa
raty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpielowe,
szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapachowe
odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przy
bory toaletowe zawarte w tej klasie, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olej
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ki do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, kremy
i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 313031
(220) 2017 12 21
(210) 480430
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) spark & mortar
(540)

Kolor znaku: turkusowy, żółty, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.09, 26.04.02, 26.04.18,
26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, su
plementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, płyny farma
ceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środ
ki sanitarne do celów medycznych, żywność do celów leczniczych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły ortope
dyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, przyborniki lekarskie, 35 sprzedaż
detaliczna lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów diety
oraz żywności do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczni
czych, suplementów diety oraz żywności do celów leczniczych on
line, 44 usługi medyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej,
prowadzenie kliniki medycznej, usługi konsultacji medycznych onli
ne.
(111) 313032
(220) 2017 12 21
(210) 480394
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) KUŁAGA KAMILA, Poznań, PL.; KOZUBAL HANNA,
Bogdaniec, PL.
(540) WYPAS 100% VEGAN
(540)

(531) 03.04.07, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z wła
snym zapleczem, produktami i transportem (catering).		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313033
(220) 2017 12 20
(210) 480420
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) QBIOROLNA ECO DRÓB
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w prze
myśle, żywice akrylowe, spoiwa do betonu, preparaty do konserwacji
ceramiki budowlanej, cement (spoiwa), preparaty do konserwacji ce
mentu, grunt do ścian, kleje do celów przemysłowych, kleje do gla
zury, kleje do płytek ściennych, kleje budowlane, preparaty do kleje
nia, preparaty do gruntowania, rozpuszczalniki, mieszanki izolacyjne
do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], preparaty uszczelniające
chemiczne do celów budowlanych, preparaty zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], środki do kon
serwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do odklejania,
silikony, środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i le
śnictwie, 2 barwniki i farby bielące, preparaty do konserwacji drewna,
bejce i barwniki do drewna, emalie, farby do celów przemysłowych
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i budowlanych, środki antykorozyjne i konserwujące, rozcieńczalniki
do farb i lakierów szpachlówki, farby do gruntowania, powłoki grun
towe, uszczelniające podkłady gruntowe, środki gruntujące w posta
ci farb, środki do gruntowania betonu [farby], środki uszczelniające
beton [farby], mieszanki uszczelniające w postaci farb, 19 materiały
budowlane niemetalowe, elementy budowlane i półfabrykaty za
wierające gips, gips, zaprawy gipsowe, gładzie gipsowe, belki nieme
talowe, glazura, terakota, szkło budowlane, zaprawy murarskie, szkło
izolacyjne do celów budowlanych, warstwy izolacyjne dachu, płyty
izolacyjne niemetalowe, tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki
samopoziomujące, grunt tynkowy, zaprawy cementowe .

(111) 313034
(220) 2017 12 11
(210) 480017
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) ROGULA TOMASZ, Józefosław, PL.
(540) Bi‑Stereo
(510), (511) 9 głośniki, dźwiękowe urządzenia do transmisji.
(111) 313035
(220) 2017 12 14
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) BALCEREK KATARZYNA, Szczecin, PL.
(540) BLANCO & NEGRO Artistic Bridal
(540)

(210) 480079

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 24 adamaszek, aksamit, arkusze płótna żaglowego do
osłon, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, baldachimy do łó
żek, bielizna do celów domowych, bielizna frotowa, bielizna poście
lowa, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna stołowa, bielizna wzo
rzysta, bieżniki stołowe tekstylne, brokaty, całuny, dekoracyjne
tekstylne serwety na stół, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów
tekstylnych robione ręcznie, drukowane tkaniny perkalowe, duże
ręczniki kąpielowe, dżersej [materiał], dziane materiały oczkowe,
dzianina, dzianiny elastyczne na górne części garderoby damskiej,
dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny z przędzy jedwabnej, dzia
niny z przędzy wełnianej, dżins [tkanina], elastyczne tkane materiały
tekstylne, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin, falbany, fi
zelina, flanela, frote, gotowe zasłony tekstylne, jedwab, jedwab
sztuczny, kapy na łóżka, koce wełniane, kołdry, kołdry [poszwy], kre
pa [tkanina], krepon, loden, łóżka (narzuty na-), marabut [materiał],
materiały do produkcji odzieży, materiały na garnitury [tkaniny], ma
teriały na zasłony, materiały ręcznikowe [tekstylne], materiały tek
stylne na bieliznę osobistą, materiały tekstylne tkane do produkcji
artykułów odzieżowych, materiały z przędzy wełnianej, moleskin
[tkanina], moskitiery, muślin, narzuty, narzuty frote, narzuty pikowa
ne, obrusy, osłony na okna, okienne tkaniny dekoracyjne, pledy po
dróżne, płótna, płótno żaglowe, polar wykonany z kopolimerów, po
lar wykonany z poliestru, polar wykonany z polipropylenu, poszewki
na kołdry, poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła,
prześcieradła kąpielowe, prześcieradła na łóżka, przykrycia na łóżka,
ratyna [tkanina], ręczniki, ręczniki z kapturem, ściereczki do naczyń,
serwety na stół niepapierowe, siatki chroniące przed owadami, śpi
worki z kapturem dla niemowląt, szewiot [tkanina], tafta [tkanina],
tekstylia do sypialni, tekstylia do wyposażenia domu, tiul, tkanina do
użytku w produkcji toreb, tkaniny bawełniane, tkaniny do dekoracji
wnętrz, tkaniny do produkcji zasłon, tkaniny do użytku w produkcji
żagli statków, tkaniny do wyposażenia wnętrz, tkaniny do wytwarza
nia namiotów, tkaniny dziane, tkaniny elastyczne na odzież, tkaniny
jedwabne, tkaniny koronkowe, tkaniny na koszule, tkaniny na dam
ską bieliznę osobistą, tkaniny ścienne, tkaniny siatkowe, tkaniny
sztruksowe, tkaniny ubraniowe, tkaniny z aksamitu, tkaniny z baweł
ny, tkaniny z dzianiny bawełnianej, tkaniny z flaneli, tkaniny z jedwa
biu, inne niż izolacyjne, tkaniny z kaszmiru, tkaniny z lnu, tkaniny
z meszkiem, tkaniny z nylonu, inne niż izolacyjne, tkaniny z przędzy
jedwabnej, tkaniny z satyny, tkaniny z wełny, tkaniny z włókien che
micznych, tkaniny zasłonowe, zasłony do natrysków, zasłony (kotary),
zasłony okienne, zasłony prysznicowe, zasłony tekstylne, zasłony we
wnętrzne i zewnętrzne, zasłony wykonane z materiałów tekstylnych,
zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, 25 rękawiczki, rękawiczki
jako odzież, rybaczki, skarpetki, skarpetki i pończochy, skarpetki mę
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skie, skórzane sukienki, smokingi, spodenki, spodenki halkowe,
spódnica‑spodnie, spódnice, spódniczki baletowe, spódniczki do gry
w tenisa, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie do gry w golfa, spodnie
do jeździectwa, spodnie do joggingu, spodnie do jogi, spodnie do
kolan [bryczesy], spodnie do piżamy, spodnie, koszule i spódniczki
do golfa, spodnie narciarskie, spodnie nieprzemakalne, spodnie
ogrodniczki do polowania, spodnie pielęgniarskie, spodnie przeciw
deszczowe, spodnie pumpy [alladynki], spodnie sportowe, spodnie
sztruksowe, spodnie ze stretchu, staniki sportowe, stringi, stroje ba
letowe, stroje dla druhen, stroje dla pielęgniarek, stroje dla sędziów
sportowych, stroje do chrztu, stroje do sportów walki, stroje jedno
częściowe, stroje kąpielowe monikini, stroje marynarskie, stroje ma
skaradowe, stroje plażowe, stroje sportowe, sukienka na szelkach do
noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie, sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, sukienki do chrztu, sukienki do gry w teni
sa, sukienki druhen, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktaj
lowe, suknie ślubne, suknie wieczorowe, surduty, swetry, swetry ma
rynarskie, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane,
swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, szale, szale boa [odzież],
szale i chusty na głowę, szale i etole, szale‑tuby, szale [tylko z tryko
tu], szaliki, szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki jedwabne, szarfy do
kimon [obi], szerokie koszule wierzchnie, szkockie berety, szlafmyce,
szlafroki, szlafroki wypoczynkowe, szmizetki, szorty, szorty ciążowe,
szorty kąpielowe, szorty z polaru, sztormiaki [odzież], t‑shirty z krót
kim rękawem, tkane koszule, togi, tradycyjna odzież japońska, tren
cze, trykot, trykoty [ubrania], tuniki, ubiory do uprawiania sztuk wal
ki, ubrania codzienne, ubrania dla kolarzy, ubrania dla szefów kuchni,
ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], wełniane rajstopy,
wiatrówki, woalki, welony, wstawki do bielizny [części odzieży], wy
prawki dla niemowląt, wyprawki dziecięce [odzież], wyroby poń
czosznicze, żakiety męskie, żakiety z dzianiny, 35 administracyjne
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie do
tyczące marketingu, administrowanie dotyczące planowania działal
ności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów de
talicznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko
wej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, admi
nistrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa
rów i usług dla osób trzecich, administrowanie programów lojalno
ściowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie sprze
dażą, agencje importu‑eksportu towarów, agencje informacji
handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności go
spodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych],
agencje reklamowe, aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, badanie rynku, dekora
cja wystaw sklepowych, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym
w zakresie prowadzenia ich interesów, doradztwo dotyczące rekla
my w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące re
klamy, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem inter
netu, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja broszur
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych drogą poczto
wą, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja mate
riałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybu
cja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych
dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja próbek reklamowych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja pro
spektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybu
cja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamo
wych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek rekla
mowych, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach,
informacja marketingowa, marketing internetowy, marketing skiero
wany do konkretnej grupy docelowej, marketing towarów i usług na
rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dys
trybucję kuponów, negocjowanie kontraktów reklamowych, nego
cjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, organizacja i prze
prowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów
komórkowych, organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrot
nych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, or
ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizacja
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, organizowanie i pro
wadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizo
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wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro
mocyjnych i reklamowych, pokazy towarów, pokazy towarów dla
celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, po
kazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domo
wych, pomoc w zakresie marketingu, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i za
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję mate
riałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży
dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlo
wych, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem
artykułów promocyjnych w czasopismach, przygotowywanie poka
zów w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach re
klamowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizual
nych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji w celach
reklamowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności
gospodarczej, reklama, w tym promowanie produktów i usług na
rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licen
cyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowy
mi, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól
ności internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towa
rów tych sprzedawców, usługi handlowe on‑line, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za
pośrednictwem Internetu, usługi handlu detalicznego związane ze
sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce
soriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akceso
riów mody, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfro
wych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szycia, usługi sprze
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo
wych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on‑line w zakresie artyku
łów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usłu
gi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hur
towej w związku z nakryciami głowy, usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi
zarządzania sprzedażą, usługi zarządzania i doradcze w działalności
gospodarczej, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, powiela
nie nagrań audio i video, 41 didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
adaptacje i montaż kinematograficzny.

(111) 313036
(220) 2017 12 13
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) MARY KAY INC., Addison, US.
(540) MARY KAY LINK & LEARN
(540)

(210) 480106

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 software do pobrania w formie aplikacji mobilnych na
smartfony i inne przenośne urządzenia elektroniczne do udostęp
niania narzędzi do zarządzania w biznesie, informacji o produkcie,
informacji promocyjnych, informacji o specjalnych imprezach i wy
darzeniach, edukacji, motywacji, konkursów, imprez charytatywnych,
blogów, publikacji, pokazów i poradników z dziedziny kosmetyków
i pielęgnacji urody, zarządzania w biznesie i sprzedaży bezpośredniej.
(111) 313037
(220) 2017 12 15
(210) 480185
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 16
(732) TKT ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TKT engineering
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe kratownice, szkielety ramowe dla budow
nictwa, rury i przewody do instalacji‑centralne ogrzewanie, metalo
we przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, kanały wentyla
cyjne z metalu do budynków, kominy stalowe, metalowe dachowe
otwory wentylacyjne, metalowe kanały odwadniające, metalowe
modułowe elementy budowlane, metalowe modułowe przenośne
elementy budowlane, produkty metalowe do użytku w budownic
twie, przewody klimatyzacyjne metalowe, ukształtowane części me
talowe, 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, bojlery, palniki podgrzewacze, instalacje i urzą
dzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamraża
nia, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, akcesoria zabezpieczające i regulacyjne do
instalacji wodnych i gazowych, aparatura i instalacje chłodnicze, hy
dranty, gaz (armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń ga
zowych), wentylacja (klimatyzacja), wentylacyjne wyciągi, armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych,
instalacje klimatyzacyjne, filtry do użytku domowego i przemysło
wego, kominki, armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewa
nia, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do
grzejników centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji centralne
go ogrzewania, bojlery do instalacji grzewczych, bojlery elektryczne
do systemów centralnego ogrzewania, czujniki temperatury [zawory
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, dmuchawy
do wentylacji zasilane elektrycznie, dmuchawy elektryczne do celów
wentylacyjnych, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy zimne
go powietrza, domowe grzejniki, domowe urządzenia do ogrzewa
nia, dyfuzory powietrza, dystrybutory powietrza, dysze regulujące
[części kominków], dywany podgrzewane elektrycznie, elektryczne
grzejniki akumulacyjne, elektryczne kable grzewcze, elektryczne kli
matyzatory, elektryczne pasowe jednostki grzejne, instalacje central
nego ogrzewania, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do
kontrolowania przepływu gazów, instalacje do odzyskiwania ciepła
z powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza, instalacje do wen
tylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje grzewcze do po
wietrza, kurtyny powietrzne do wentylacji, kurtyny powietrzne, linio
we dyfuzory powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, ograniczniki
temperatury [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, pom
py ciepła, podgrzewacze powietrza, pionowo ustawione cylindrycz
ne grzejniki konwekcyjne do pomieszczeń na parę propanową, pier
ścienie grzewcze, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne,
promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rozpraszacze ciepła
do urządzeń do wentylacji, rozpraszacze ciepła do urządzeń do
ogrzewania, rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, regula
tory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, urządze
nia do recyrkulacji powietrza, filtry powietrza, urządzenia do ogrze
wania powietrznego, urządzenia do ogrzewania wnętrz za pomocą
ciepłej wody, urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia do
wentylacji, urządzenia do wyparnego chłodzenia powietrza, urzą
dzenia elektryczne do ogrzewania pomieszczeń, wentylatory do
urządzeń wyciągowych gazów, wentylatory do wymienników ciepła,
wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory elek
tryczne, wentylatory elektryczne będące elementami domowych in
stalacji wentylacyjnych, wentylatory eoliczne, wentylatory osiowe,
wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne do
pary, wyciągi wentylacyjne dymu, wymienniki ciepła do celów cen
tralnego ogrzewania, zawory do klimatyzatorów, zasuwy [ogrzew
nictwo], zawory do kontroli temperatury [części grzejników central
nego ogrzewania], grzejniki centralnego ogrzewania, nawilżacze,
pojemniki chłodnicze, wentylacja (wyciągi) do laboratoriów, instala
cje przeciwpożarowe hydrantowe, instalacje przeciwpożarowe mgły
wodnej, systemy przeciwpożarowe tryskaczowe i natryskowe, suche
i mokre systemy gaśnicze, instalacja sterowania budynkami, instala
cje elektrotechniczne, systemy ochrony przeciwpożarowej, instala
cje oczyszczania ścieków, instalacje oczyszczania spalin, instalacje
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dla technicznego sprzętu budowlanego, urządzenia treningowe do
celów przeciwpożarowych zasadniczo składające się z urządzeń do
wykrywania pożaru, urządzeń gaśniczych i urządzeń rozpoznaw
czych oraz urządzeń rejestrujących, kombinowane elektrociepłow
nie, magazyny lodów i zakłady przetwórcze dla ścieków i biogazu,
systemy klimatyzacji procesowej, a mianowicie klimatyzatory i syste
my klimatyzacji dla ochrony procesów produkcyjnych i do kondycjo
nowania produktów, w tym systemy wydmuchiwania dla produkcji
włókien syntetycznych i odpadów, czyste wyposażenie pokoju, sys
temy ścienne, sufitowe i podłogowe z filtrów powietrza oraz wlot
i wylot powietrza dla pomieszczeń czystych, zamków i rurociągów
z metalu i / lub tworzyw sztucznych do dostarczania mediów i ich
usuwania jako części instalacji czystego pomieszczenia, instalacje
oczyszczania spalin i odprowadzania spalin do separacji pyłów, aero
zoli i zanieczyszczeń gazowych, separatorów filtrujących, separato
rów adsorpcyjnych, termiczno‑katalitycznych układów, systemy do
starczania mediów zasadniczo składające się z oczyszczania
powietrza wywiewanego i oczyszczania spalin w celu oddzielenia
pyłów, aerozoli i zanieczyszczeń gazowych, kotły grzewcze, szafy
chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów wentylacja (wy
ciągi), komory chłodnicze, instalacje chłodnicze do cieczy, aparatura
i urządzenia do wentylacji, aparatura i urządzenia do klimatyzacji,
kombinowane elektrociepłownie, 19 konstrukcje budowlane nieme
talowe, materiały budowlane niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rury sztywne i zawory
do nich, niemetalowe, kominy niemetalowe, niemetalowe przemy
słowe elementy konstrukcyjne, niemetalowe przewody kominowe
do zastosowania w budownictwie, niemetalowe przewody wentyla
cyjne okien dachowych, profile niemetalowe do budownictwa,
37 usługi instalacyjne, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie
instalacji wodno‑kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, usługi czysz
czenia, naprawy i konserwacji instalacji budowlanych, instalowanie
i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i na
prawy instalacji grzewczych, doradztwo inżynieryjne, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja
urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja urządzeń do chłodze
nia, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń
do suszenia, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
urządzeń wodociągowo‑kanalizacyjnych, instalowanie gotowych
elementów konstrukcyjnych, instalowanie i konserwacja systemów
nawadniających, instalowanie systemów odkurzania centralnego,
instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, instalowanie
powłok ognioodpornych, naprawa filtrów powietrza i części do nich,
naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa
i konserwacja urządzeń do suszenia, naprawa urządzeń do filtrowa
nia powietrza, budowanie domów i budynków niemieszkalnych, bu
dowanie budynków przemysłowych, budowanie budynków użytko
wych, specjalistyczne roboty budowlane, roboty związane z budową
rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, nadzór budowlany,
przemysłowe budownictwo, zaopatrzenie w energię, regulacja wy
ciągów, ogrzewnictwo, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza
i wody, oczyszczanie powietrza, odświeżanie powietrza, wypożycza
nie urządzeń klimatyzacyjnych, wypożyczanie urządzeń grzew
czych, wypożyczanie filtrów do wody, osuszanie budynków, udziela
nie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do chłodzenia
pomieszczeń do celów przemysłowych, oczyszczanie ścieków,
42 doradztwo techniczne, usługi inżynieryjne, opracowywanie pro
jektów technicznych, inżynieria techniczna, analizy wykonalności
projektu, projektowanie domów i budynków przemysłowych, pro
jektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inży
nierii budowlanej, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania kon
strukcji, usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane
komputerowo, usługi doradcze związane z projektowaniem budyn
ków, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami
i instalacjami sanitarnymi, usługi projektowania technicznego zwią
zane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, usługi projektowania
technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, usługi w zakre
sie przemysłowego projektowania technicznego, ekspertyzy inży
nieryjne, projektowanie i wykonywanie instalacji przeciwpożaro
wych hydrantowych, projektowanie i wykonywanie instalacji
przeciwpożarowych mgły wodnej.
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(111) 313038
(220) 2017 12 15
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell KOENZYM Q10 FORTE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 480201

Kolor znaku: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, czarny,
brązowy, biały
(531) 02.09.01, 19.13.21, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depila
cji, 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, prepapraty wspomagajace leczenie, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty zio
łowe, 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, mate
riały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki od
każające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycz
nych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze,
leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie, terapeu
tyczne plastry, okłady do leczenia obrażeń.
(111) 313039
(220) 2017 12 18
(210) 480256
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) ZIKSSON G. GRUDZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) ZIKSSON
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przez stacjonarne
punkty sprzedaży oraz sieć Internet towarów hydrauliki i pneumaty
ki siłowej, armatury wodnej, łożysk, uszczelnień, filtrów oraz pasów
napędowych, zębatych, klinowych, płaskich, blach, prętów, rur, ce
owników, płaskowników, krat pomostowych, artykułów elektrycz
nych, 37 usługi regeneracji siłowników, pomp, zaworów i silników
hydraulicznych.
(111) 313040
(220) 2017 12 19
(210) 480283
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) Arginilan
(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
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diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki
do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty
witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczni
czym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, kolagen do celów
medycznych.

(111) 313041
(220) 2017 12 20
(210) 480372
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław, PL.
(540) JADŁOMATY
(510), (511) 9 maszyny sprzedające automatycznie napoje oraz żyw
ność, automaty sprzedające, sprzedające automaty wrzutowe (na
pieniądze, żeton, chipy), 35 usługi w zakresie sprzedaży bezpośred
niej i poprzez sieć automatów następujących produktów: napoje 3S
bezalkoholowe, frytki, ciepłe kanapki, drożdżówki, słodkie i słone
bułki, paszteciki, pączki, nugetsy, popcorn, panini, pierogi, tosty,
kiełbaski, hotdogi, pizze, kebaby, pieczywo, owoce, warzywa, soki
owocowe i warzywne. napoje w puszkach i butelkach, kawa, herba
ta, słodycze, zimne przekąski, sałatki, posiłki, usługi prezentowania
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji
sprzedaży, reklamy. usługi udostępnianie automatów sprzedających
napoje gorące, napoje zimne, przekąski oraz posiłki, usługi w za
kresie wynajmowania przestrzeni reklamowych, usługi zarządza
nia w zakresie koncesjonowania towarów i usług, usługi w zakresie
franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, organizowanie pokazów i wystaw w ce
lach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detaliczny
mi. hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za
pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, tele
wizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące
organizacji i działalności gospodarczej, 37 obsługa i naprawa maszyn
zawartych w klasie 9, usługi w zakresie montażu, instalacji, konser
wacji. serwisowania, sprzedaży, napraw urządzeń do sporządzania
napojów, jedzenia w tym przekąsek, sprzedaż i serwis automatów
vendingowych.
(111) 313042
(220) 2017 12 21
(210) 480431
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) SPARK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: turkusowy, żółty, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witami
ny, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, su
plementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, płyny farmaceu
tyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sa
nitarne do celów medycznych, żywność do celów leczniczych, 10 apa
ratura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy
do celów medycznych, przyborniki lekarskie, 35 sprzedaż detaliczna
lub hurtowa produktów leczniczych, suplementów diety oraz żywno
ści do celów leczniczych, sprzedaż produktów leczniczych, suplemen
tów diety oraz żywności do celów leczniczych online, 44 usługi me
dyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki
medycznej, usługi konsultacji medycznych online.
(111) 313043
(151) 2018 08 02

(220) 2017 12 23
(441) 2018 04 16

(210) 480490

4534

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) ZAJCHOWSKA MARIA, Bydgoszcz, PL.
(540) BLOOMI
(510), (511) 21 wyroby z porcelany i innej ceramiki dla gospodar
stwa domowego, świeczniki, wazony, naczynia ceramiczne i szkla
ne, wyroby szklane z kryształu, doniczki na kwiaty, kosze na kwiaty,
miski na kwiaty, podpórki i uchwyty do układania i rozmieszczania
kwiatów, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, 26 sztuczne
kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, dekoracje ze sztucznych kwiatów,
owoców i warzyw, 31 kwiaty żywe i suszone, konserwowane kwiaty,
bukiety ze świeżych i suszonych kwiatów, dekoracje kwiatowe, ro
śliny doniczkowe, rośliny suszone do dekoracji, 35 sprzedaż w kwia
ciarniach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu kwiatów
i dekoracji z kwiatów, roślin doniczkowych, artykułów florystycz
nych i upominków, dystrybucja materiałów reklamowych artyku
łów z zakresu kwiatów, organizowanie wystaw i pokazów kwiatów,
39 dostarczanie kwiatów, transport kwiatów, organizowanie dostaw
kwiatów, 42 projektowanie bukietów i kompozycji roślinnych lub
z elementami roślinnymi, w szczególności kwiatami, stylizacja ar
tykułów z roślin, projektowanie dekoracji wnętrz, w szczególności
z wykorzystaniem roślin.
(111) 313044
(220) 2018 01 02
(210) 480718
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) J. PORTUGAL RAMOS VINHOS, S.A., Estremoz, PT.
(540) PÉ LEVE
(510), (511) 33 wina, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 313045
(220) 2018 01 03
(210) 480723
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) ODISO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ODISO
(510), (511) 8 sztućce stołowe, noże, widelce, łyżki, łyżeczki, zestawy
sztućców, 21 zastawa stołowa, talerze, talerzyki, filiżanki, garnki, po
krywki, tace, kubki, dzbanki, miski, patelnie, patery, rondle, salaterki,
35 usługi sprzedaży nastepujących towarów: sztućce stołowe, noże,
widelce, łyżki, łyżeczki, nakrycia stołowe metalowe, zastawa stołowa,
talerze, talerzyki, filiżanki, garnki, pokrywki, tace, kubki, dzbanki, mi
ski, patelnie, patery, rondle, salaterki.
(111) 313046
(220) 2018 01 03
(210) 480733
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) WASIELEWSKI JACEK, WASIELEWSKA ANNA FINGER PRINT
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) fingerprint drukarnia
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 40 usługi drukowania, druk sitowy, drukowanie offseto
we, drukowanie litograficzne, druk typograficzny, drukowanie szablo
nów, usługi cyfrowego drukowania, introligatorstwo, laminowanie,
obróbka i przetwarzanie papieru, oprawa książek lub dokumentów,
tłoczenie wzorów na powierzchni papieru, usługi cyfrowego druko
wania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi druku na
tkaninach, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
projektowanie materiałów drukowanych, wzornictwo przemysłowe
wspomagane komputerowo, opracowywanie produktów.
(111) 313047
(220) 2018 01 03
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) PANDA RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PANDA SUSHI

(210) 480767

Nr 12/2018

(540)

(531) 03.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, reklama,usługi
w zakresie agencji importowo‑eksportowych, doradztwo handlowe,
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przed
siębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
usługi promocji towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie orga
nizowania wystaw w celach handlowych, dystrybucja i kolportaż
i sprzedaż broszur reklamowych, gadżetów reklamowych, rozpo
wszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promo
cyjnych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, broszur, ma
teriałów drukowanych, newsletterów, usługi prowadzenia sklepu i/
lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej
i sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i/lub stron interneto
wych wszelkich towarów spożywczych, potraw, bulionów i napojów
tym alkoholowych oraz produktów rolnych, ogrodniczych, owoców
morza i leśnych świeżych jak również przerobionych na wszelkie
sposoby i przystosowanych do spożycia w tym przygotowanych po
dokonaniu zamówienia, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie
dań żywnościowych, bulionów i napojów na zamówienie oraz ich
dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta
mi i transportem (catering), dostarczanie gotowych posiłków w ra
mach usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność na
zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie przy
wykorzystaniu systemów online, serwowanie dań na wynos, usługi
stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych
obejmujących miejsca, w których można coś zjeść na miejscu lub
wziąć na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych
punktach sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania potraw
przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wydawanie
posiłków, obsługa zamówień telefonicznych związanymi z usługami
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacyjne dotyczące
wymienionych usług, informacja o wymienionych usługach, pro
wadzenie restauracji, barów, zajazdów, oberży, karczmy, gospody,
obsługa przyjęć okazjonalnych, catering, obsługa imprez promo
cyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, obsługa gastronomiczna z wła
snym zapleczem, produktami i transportem, usługi informacyjne
dotyczące hoteli, restauracji i kawiarni dostarczane on‑line poprzez
globalną sieć komputerową lub Internet.
(111) 313048
(220) 2018 01 04
(210) 480787
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 23
(732) TALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TALO DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 07.01.24, 26.04.03, 26.13.25, 26.07.25, 26.15.11, 26.15.15,
26.15.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: marketingu gruntów dla budow
nictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do
zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, organizowa
nia przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po
wierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji
importowo‑eksportowych na rzecz osób trzecich, pośrednictwa
eksportowo‑importowego w obrocie produktami, artykułami i tech
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nologiami, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przed
sięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze
daży, wynajmowania, użyczania, zarządzania przedsięwzięciami do
tyczącymi obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych pole
gających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, zarządzania nieruchomościami pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nierucho
mości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowa
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościa
mi, 37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, reali
zacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz
kalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano‑mieszkaniowych, budowania lokali mieszkalnych i osie
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacji budowlanej,
usługi remontowe.

(111) 313049
(220) 2018 01 04
(210) 480816
(151) 2018 07 24
(441) 2018 03 26
(732) BASIAK ANNA AGRAPLANT, Kielce, PL.
(540) AmiAgra
(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, na
wozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy,
nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe
do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze jako
nawozy w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty jako
nawozy, 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 jako podłoża
hodowlane, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), podło
ża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane,
podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew
stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia
do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia prepa
rowana przeznaczona do kiełkowania nasion, 5 podłoża dla kultur
stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriologicznych,
środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki
chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki od
straszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybo
bójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki
bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki
chemiczne dla leśnictwa (herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa
(insektycydy), środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpasożytni
cze), środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania
szkodników, środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do
zwalczania insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprze
daży detalicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne prze
znaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy
azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy
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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,
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 rolnicze, nawozy do trawników, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany jako nawozy, powłoki nasienne jako nawozy, siar
czan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listo
wia roślin, substancje odżywcze jako nawozy w płynnej formie do
użytku w rolnictwie, superfosfaty jako nawozy, syntetyczne nawozy,
wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki che
miczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insekty
cydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materiały
do rozsady jako podłoża hodowlane, podłoża dla kultur stosowane
w mikrobiologii, podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), pod
łoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane,
podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew sto
sowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do
upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana
przeznaczona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakteriolo
gicznych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicz
nych, środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gle
by, środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty
chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby,
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty
grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw rozto
czom, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne
dla leśnictwa (herbicydy), środki chemiczne dla leśnictwa (insekty
cydy), środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki
chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania in
sektów, preparaty do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pro
mocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych usług i towarów, do
radztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 313050
(220) 2018 01 04
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) MEDI‑SEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica, PL.
(540) MEDISEPT Prawdziwa dezynfekcja
(540)

(210) 480831

(531) 24.01.08, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i pole
rowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
zapachowe środki odświeżające powietrze, środki do polerowania
podłóg i mebli, 5 środki sanitarne do celów medycznych, płyny do
dezynfekcji rąk, nóg, skóry, chusteczki nasączone płynami do dezyn
fekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów,
płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni,
środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, antysepty
ki, środki bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty do celów
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medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne o działaniu
profilaktycznym, produkty chemiczne do celów medycznych o dzia
łaniu profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy die
ty, substancje dietetyczne do celów medycznych, dermokosmetyki
do celów leczniczych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące,
odświeżacze powietrza, 35 usługi w zakresie organizowania działal
ności gospodarczej oraz w zakresie zarządzania i administrowania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania i admini
strowania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej następujących towarów: mydła, środki do
mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, mydła dezynfekujące,
kosmetyki, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, środki od
świeżające powietrze, środki do polerowania podłóg i mebli, usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następują
cych towarów: środki sanitarne do celów medycznych, wyroby me
dyczne, w tym płyny do dezynfekcji rąk, nóg i powierzchni, chusteczki
nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki
odkażające w postaci żelów, płynów i sprayów, spraye do dezynfekcji
rąk, stóp i powierzchni, środki do zwalczania robactwa, insektycydy,
fungicydy, antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty biobójcze,
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, środki an
tyseptyczne o działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do
celów medycznych o działaniu profilaktycznym, produkty farma
ceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów me
dycznych, dermokosmetyki, mydła antybakteryjne, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia,
telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promo
cyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów,
neonów, flag i transparentów, usługi marketingowe, usługi public
relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych
i reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe oraz usługi polega
jące na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, bizneso
wym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron
internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie roz
powszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informa
cyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 313051
(220) 2018 01 05
(210) 480847
(151) 2018 08 22
(441) 2018 03 12
(732) ZALEJSKA GABRIELA, Tajęcina, PL.
(540) WORKWILL
(510), (511) 35 wyszukiwanie miejsc pracy, biura pośrednictwa pra
cy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej,
usługi biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, organizowanie i prowadzenie targów pracy, doradztwo w za
kresie pośrednictwa pracy, usługi dotyczące znalezienia pracy dla
kadry pracowniczej, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i ka
riery zawodowej, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stano
wisk pracy, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekru
tacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu
na stanowiska biurowe, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi
nawiązywania kontaktów zawodowych, przeprowadzanie testów
na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, doradztwo
zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, usługi w zakresie przeno
szenia pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych,
rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, prowadze
nie rejestru pracowników [dla osób trzecich], dostarczanie informacji
w zakresie rekrutacji pracowników.
(111) 313052
(220) 2018 01 08
(210) 480871
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 19
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aidee
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substan
cje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne i środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu leczniczym,
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probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do
celów leczniczych, żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne
dla osób chorych, środki sanitarne do celów medycznych, plastry,
materiały opatrunkowe.

(111) 313053
(220) 2016 04 14
(210) 454833
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 200
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313054
(220) 2016 04 14
(210) 454836
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 300
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313055
(220) 2016 04 14
(210) 454838
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 400
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 27.07.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313056
(220) 2016 04 14
(210) 454840
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 300
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.07.02, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma krzyżówkowe, szaradziarskie.
(111) 313057
(151) 2018 06 07

(220) 2015 10 28
(441) 2016 02 01

(210) 448608
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(732) WLAZEŁ PAWEŁ AMPLUS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.;
WLAZEŁ WITOLD AMPLUS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) LITE solar
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 26.11.12, 24.15.03, 24.15.13, 24.15.15, 26.15.01, 29.01.14, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, folie kau
czukowe, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w pro
dukcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały
izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane
niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, po
mniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy folii okiennych,
usługi instalacyjne folii okiennych .		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313058
(220) 2018 01 09
(210) 480921
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) TECA
(540)

(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 7 klisze drukarskie, klisze do druku fleksograficzne
go, klisze drukarskie [niesensybilizowane], 16 przybory szkolne
[artykuły piśmienne], materiały do pisania, zakreślacze, materiały
do rysowania, zeszyty do pisania lub rysowania, pióra i długopisy
[artykuły biurowe], ołówki, pastele [kredki], akwarele, materiały pi
śmienne, podręczniki [książki], papier, szablony (artykuły piśmien
ne), koperty (artykuły piśmienne), pudełka z papieru lub kartonu,
pudełka na pióra, przybory szkolne (artykuły piśmienne), papier
w arkuszach (artykuły piśmienne), teczki z notatnikiem i przybo
rami do pisania [artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały
piśmienne], papierowe wyroby artystyczne, tektura, pudełka tek
turowe, zawieszki tekturowe, etykiety tekturowe, pudełka tektu
rowe wykonane z tektury falistej, czcionki drukarskie, materiały
drukowane, biuletyny informacyjne, terminarze (materiały dru
kowane), biuletyny (materiały drukowane), drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane ma
teriały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowa
ne materiały ilustracyjne, drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, skrócone przewodniki kieszonkowe [materiały druko
wane], historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane],
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle, pędzle arty
styczne, pędzle malarskie dla artystów, gazety, 35 reklama w cza
sopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni rekla
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
wypożyczanie materiałów reklamowych, udostępnianie informa
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter
netowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe,
reklama, rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, rekla
ma online za pośrednictwem sieci komputerowej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta
licznej, publikowanie tekstów reklamowych, 40 nakładanie wypu
kłych wzorów na powierzchnie tekturowe, drukowanie.

4537

(111) 313059
(220) 2018 01 09
(210) 480929
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) HERLITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) TECA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 klisze drukarskie, klisze do druku fleksograficznego,
klisze drukarskie [niesensybilizowane], 16 przybory szkolne [artyku
ły piśmienne], materiały do pisania, zakreślacze, materiały do ryso
wania, zeszyty do pisania lub rysowania, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], ołówki, pastele [kredki], akwarele, materiały piśmienne,
podręczniki [książki], papier, szablony (artykuły piśmienne), koper
ty (artykuły piśmienne), pudełka z papieru lub kartonu, pudełka na
pióra, przybory szkolne (artykuły piśmienne), papier w arkuszach
(artykuły piśmienne), teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], taśma klejąca [materiały piśmienne], papie
rowe wyroby artystyczne, tektura, pudełka tekturowe, zawieszki
tekturowe, etykiety tekturowe, pudełka tekturowe wykonane z tek
tury falistej, czcionki drukarskie, materiały drukowane, biuletyny in
formacyjne, terminarze (materiały drukowane), biuletyny (materiały
drukowane), drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane mate
riały opakowaniowe z papieru, skrócone przewodniki kieszonkowe
[materiały drukowane], historyjki obrazkowe w gazetach [materiały
drukowane], materiały i środki dla artystów i do dekoracji, pędzle,
pędzle artystyczne, pędzle malarskie dla artystów, gazety, 35 rekla
ma w czasopismach, broszurach i gazetach, zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
wypożyczanie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto
wej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, reklama,
rozpowszechnianie reklam, reklama zewnętrzna, reklama online za
pośrednictwem sieci komputerowej, projektowanie materiałów re
klamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowa
nie tekstów reklamowych, 40 nakładanie wypukłych wzorów na po
wierzchnie tekturowe, drukowanie.
(111) 313060
(220) 2018 01 10
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) PETRYNIAK RAFAŁ LAVAVISION, Kraków, PL.
(540) SMART FLOOR
(540)

(210) 480951

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, niebieski, różowy, czerwony,
jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 przyrządy edukacyjne, urządzenia do odtwarzania
dźwięku i obrazu, urządzenia przetwarzające dane pozwalające na
interakcję z użytkownikiem, nośniki danych cyfrowych, kompute
ry, programy komputerowe nagrane, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia projekcyjne, urządzenia dydaktyczne, tablice
interaktywne, czujniki ruchu, oprogramowanie edukacyjne, eduka
cyjne programy komputerowe dla dzieci, interaktywna aparatura
wideo, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktyw
ne multimedialne programy komputerowe, oprogramowanie kom
puterowe przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
interaktywne oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier,
oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, programy komputero
we do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, urządzenia do trans
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misji dźwięku, danych lub obrazów, urządzenia do odtwarzania do
nośników dźwięku i obrazu, urządzenia do nagrywania do nośników
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, gra
fiki i tekstu, kamery aktywowane ruchem, pakiety oprogramowania
komputerowego.

(540)

(111) 313061
(220) 2018 01 10
(210) 480959
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) KRAWCZYK MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO‑PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE KLINAR, Człuchów, PL.
(540) KLINARYT
(510), (511) 17 izolatory, materiały do izolacji, guma do izolacji
dźwiękowej, wata szklana do izolacji, taśma kauczukowa do izo
lacji, materiały wypełniające, folie uszczelniające i folie izolacyjne,
taśmy uszczelniające, materiały dźwiękoszczelne, taśmy klejące
stosowane w przemyśle. materiały do uszczelniania okien i drzwi,
materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, wkłady ocie
pleniowe do profili okiennych i drzwiowych, 19 niemetalowe pa
rapety okienne, progi i parapety z materiałów niemetalowych,
profile niemetalowe do budownictwa, profile panelowe z mate
riałów niemetalowych, profile podparapetowe, profile podokien
ne, profile drzwiowe, listwy niemetalowe, listwy budowlane,
listwy podokienne, niemetalowe bloki konstrukcyjne, 37 usługi
budowlane, konsultacje budowlane, izolowanie budynków, mon
taż drzwi i okien.

Kolor znaku: ciemnoróżowy, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny do pielęgnacji ciała, kremy, ma
ści, mydła, olejki, pasty i proszki do zębów, pudry, sole do ką
pieli inne niż do celów lecznicach, szampony kosmetyczne, talk
kosmetyczny, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów
kosmetycznych, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, opatrunki
gipsowe, materiały opatrunkowe, antybiotyki, balsamy, bandaże,
błota lecznicze, chusteczki higieniczne nasączone płynami far
maceutycznymi, farmaceutyczne preparaty, gliceryna do celów
leczniczych, herbatki ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do
celów medycznych, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze,
wata do celów medycznych, czopki, gaza opatrunkowa, kompre
sy, leki, plastry, surowice, szczepionki, środki nasenne i przeciw
bólowe, tampony, apteczki podróżne, 35 sprzedaż: kosmetyki,
płyny do pielęgnacji ciała, kremy, maści, mydła, olejki, pasty
i proszki do zębów, pudry, sole do kąpieli inne niż do celów lecz
nicach, szampony kosmetyczne, talk kosmetyczny, wazelina ko
smetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunko
we, antybiotyki, balsamy, bandaże, błota lecznicze, chusteczki hi
gieniczne nasączone płynami farmaceutycznymi, farmaceutycz
ne preparaty, gliceryna do celów leczniczych, herbatki ziołowe
do celów leczniczych, kapsułki do celów medycznych, odżywcze
suplementy diety, zioła lecznicze, wata do celów medycznych,
czopki, gaza opatrunkowa, kompresy, leki, plastry, surowice,
szczepionki, środki nasenne i przeciwbólowe, tampony, apteczki
podróżne.

(111) 313062
(220) 2018 01 10
(210) 480962
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) CIECHANOWSKA EWELINA, KOZAKIEWICZ MIKOŁAJ
CIECHANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Zgierz, PL.
(540) glasslift
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26.03.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem: manipulatorów budowlanych do szkła,
ssawek do szkła, mini żurawi i dźwigów budowlanych, montaż szkła,
okien, stolarki otworowej, szklenie okien i fasad.
(111) 313063
(220) 2018 01 10
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) PRZERADOWSKI JERZY, Kutno, PL.
(540) MARSZ DLA JEZUSA
(540)

(210) 480981

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.07.01, 02.07.17, 02.07.23, 24.07.03, 24.07.23, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja i prowadzenie: marszów, procesji, imprez
religijnych, koncertów, zgromadzeń i ceremonii religijnych, festy
nów.
(111) 313064
(220) 2018 01 12
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Jasmin PHARMACIA

(111) 313065
(220) 2018 01 14
(210) 481089
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) MICHALSKA MAŁGORZATA FIRMA MICHALSCY, Kraków, PL.
(540) Michalscy rok założenia 1992 M. Michalska
(540)

(210) 481062

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12, 26.01.02
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, lody, cukierki,
herbata, kakao, kawa, jadalne ozdoby do ciast, lody, majonezy,
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na ba
zie kawy, pierniki, pizza, potrawy na bazie mąki, przyprawy, sosy,
słodycze, wyroby cukiernicze, ciastkarskie, piekarnicze, pieczywo,
suchary, wafle, wyroby mączne, makarony, drożdże, 43 usługi
w zakresie: kawiarni, restauracji, usługi w zakresie barów szybkiej
obsługi, pubów, usługi klubów nocnych, usługi w zakresie przygo
towywanie potraw na zamówienie i ich dostawa,-catering, wypo
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i zastawy stołowej, pro
wadzenie hoteli, moteli, usługi rezerwacji hotelowej, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (tele
fon, faks, komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania
towarzyskie, okolicznościowe, bale, prowadzenie centrów opieki
nad i dziećmi i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi opie
ki nad dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach
handlowych i gastronomicznych.
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(111) 313066
(220) 2018 01 16
(210) 481180
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy
(531) 29.01.13, 26.13.25, 25.01.01, 25.01.05, 25.01.15, 25.01.17,
25.01.18, 25.01.25, 05.13.07, 05.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 313067
(220) 2018 01 16
(210) 481188
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540) Juhaskie Rarytasy
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.13.07, 05.13.25, 26.13.25, 25.01.01,
25.01.05, 25.01.15, 25.01.17, 25.01.18, 25.01.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 313068
(220) 2018 01 17
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) LUBAPPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Jabłko Lubelskie
(540)

(210) 481224

4539

(540)

Kolor znaku: żółty, beżowy, pomarańczowy, czerwony,
ciemnoczerwony, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 02.01.01, 02.01.04, 01.15.05,
24.03.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, napoje alko
holowe aromatyzowane polecane do spożycia na gorąco.
(111) 313070
(220) 2018 01 18
(210) 481257
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) J od 1976
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.01, 26.11.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owo
cowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzo
wane, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wód
ki, brandy, napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe.
(111) 313071
(220) 2018 01 18
(210) 481258
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Zbójeckie Grzane
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 05.07.13, 29.01.14, 26.07.25, 25.07.05
(510), (511) 31 świeże i schładzane owoce: jabłka, 35 sprzedaż świe
żych owoców w tym jabłek.
(111) 313069
(220) 2018 01 18
(210) 481256
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Zbójeckie Grzane

Kolor znaku: żółty, beżowy, czerwony, ciemnoczerwony, brązowy,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.01, 02.01.04, 24.03.01, 25.01.15,
06.01.02, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, napoje alko
holowe aromatyzowane polecane do spożycia na gorąco.
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(111) 313072
(220) 2018 01 18
(210) 481285
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) ST‑MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pruszków, PL.
(540) BAMBINO
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do papieru,
nożyczki do użytku domowego, nożyczki kreatywne, 16 materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], materiały piśmienne, artykuły papiernicze do pisania,
artykuły biurowe, zestawy piśmienne, zeszyty, papier i karton, pa
pier milimetrowy, papier samoprzylepny, papier rysunkowy, bloki
papierowe, bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol,
materiały drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na
dokumenty, skoroszyty, segregatory, kartki papieru [wkłady], bloczki
do pisania, podkładki na biurko, wyposażenie dla artystów, rzemieśl
ników i modelarzy, modelina polimerowa, zestawy do malowania dla
artystów, akwarele, pudełka z farbami dla dzieci, pudelka z farbami
i pędzlami, palety kolorów, palety dla malarzy, zestawy do malowa
nia dla dzieci, miseczki na farby wodne dla artystów, pędzle, pędz
le artystyczne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki],
kredki do kolorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki koloro
we, ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, gra
fity do ołówków, zestawy ołówków, zestawy rysunkowe [komplety
kreślarskie], flamastry, mazaki, pastele, pastele olejne, pióra i dłu
gopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra kulkowe, długopisy ko
lorowe, markery, pisaki, gumki, gumki do ścierania, gumki‑nakładki
na ołówek, temperówki, kleje do artykułów papierniczych, kleje do
celów domowych, kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki,
ekierki, kątowniki kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły piśmienne],
trójkąty stanowiące przyrządy do rysowania, krzywiki, kątomierze,
rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa, kleje do ma
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, piórniki, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], wzory papierowe, wzory do kal
kowania, druki, reprodukcje graficzne, rysunki, kalendarze, katalo
gi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, naklejki, nakładki
do ołówków, bruliony, kołonotatniki, plastelina, piórniki jedno-,
dwu‑lub trzy‑komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, kleje
z brokatem do celów piśmiennych, pisaki z brokatem do materiałów
piśmiennych, brokat do celów piśmiennych, kleje, markery z farbą,
farby jako materiały piśmienne, tektura falista, folie, folie bąbelko
we, folie klejące do artykułów papierniczych, folia piankowa, papier
welurowy, bibuła, pojemniki na artykuły szkolne, kubki na wodę do
malowania, pojemniczki do mycia pędzli do malowania, masa pla
styczna, kreda w sprayu, kredki żelowe, farba w pędzelkach, farby
witrażowe, kredki do malowania twarzy, markery do skóry, markery
do tkanin, 18 plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki na kółkach, torni
stry szkolne, torby szkolne, torby uniwersalne, torby naramienne dla
dzieci, torby przenośne, torby sportowe, torebki, saszetki biodrowe,
saszetki męskie, worki podróżne, worki, sakiewki, torby na obuwie,
pokrowce [worki] na sprzęt, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 bidony [puste], pudełka
śniadaniowe, pojemniki na kanapki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie następujących towarów: materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne (artykuły piśmienne),
materiały piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biu
rowe, zestawy piśmienne, zeszyty, papier i karton, papier milime
trowy, papier samoprzylepny, papier rysunkowy, bloki papierowe,
bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol, materiały dru
kowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na dokumenty,
skoroszyty, segregatory, kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania,
podkładki na biurko, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i mo
delarzy, modelina polimerowa, zestawy do malowania dla artystów,
akwarele, pudełka z farbami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami,
palety kolorów, palety dla malarzy, zestawy do malowania dla dzieci,
miseczki na farby wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne,
kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki do kolo
rowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki kolorowe, ołówki wę
glowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, grafity do ołówków,
zestawy ołówków, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], flama
stry, pastele, pastele olejne, pióra i długopisy, pióra wieczne, pióra
żelowe, pióra kulkowe, długopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki,
gumki do ścierania, gumki‑nakładki na ołówek, temperówki, kleje do
artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kleje w sztyfcie
do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki kreślarskie, cyrkle,
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szablony [artykuły piśmienne], trójkąty stanowiące przyrządy do ry
sowania, krzywiki, kątomierze, rylce do kopiowania rysunków, kreda,
kreda kolorowa, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzo
ry papierowe, wzory do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne,
rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy,
nalepki, naklejki, nakładki do ołówków, plecaki, plecaki uczniowskie,
plecaki na kółkach, tornistry szkolne, torby, torby przenośne, torby
sportowe, torebki, saszetki biodrowe, saszetki męskie, worki podróż
ne, worki, sakiewki, torby na obuwie, pokrowce [worki] na sprzęt,
bidony [puste], pudełka śniadaniowe, pojemniki na kanapki, no
życzki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do papieru, nożyczki do użytku
domowego, bruliony, kołonotatniki, plastelina, piórniki jedno-, dwu
‑lub trzy‑komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki
ochronne do malowania, kleje z brokatem do celów piśmiennych,
pisaki z brokatem do materiałów piśmiennych, brokat do celów pi
śmiennych, kleje, markery z farbą, farby jako materiały piśmienne,
tektura falista, folie, folie bąbelkowe, folie klejące do artykułów pa
pierniczych, folia piankowa, papier welurowy, bibuła, pojemniki
na artykuły szkolne, kubki na wodę do malowania, pojemniczki do
mycia pędzli do malowania, masa plastyczna, kreda, kreda w sprayu,
kredki żelowe, farba w pędzelkach, farby witrażowe, kredki do malo
wania twarzy, markery do skóry, markery do tkanin, filc, fizelina, sizal,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj
nych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towa
rów, promocja sprzedaży.

(111) 313073
(220) 2018 01 22
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IMPREZA
(540)

(210) 481421

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.04.06, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pe
stycydy, herbicydy.
(111) 313074
(220) 2018 01 24
(210) 481536
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI, ANNA
WERK, Zwierzyniec Pierwszy, PL.
(540) Doctor Wash
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnoniebieski, biały, czerwony, fioletowy,
czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18,
02.01.01, 02.01.10
(510), (511) 3 środki do prania, płukania i wybielania, proszki do prania.
(111) 313075
(220) 2018 01 26
(210) 481655
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) Modulo Béton Europe AG, Zug, CH.
(540) MODULO BÉTON
(510), (511) 19 prefabrykowane niemetalowe budynki przenośne,
materiały budowlane (niemetalowe), niemetalowe konstrukcje prze
nośne, betonowe materiały budowlane, 37 usługi budowlane, usłu
gi konstrukcyjne, naprawa uszkodzeń i zużycia antypoślizgowych
powierzchni ramp, naprawa metalowych ogrodzeń i klatek scho
dowych, naprawa ogrzewania w częściach ramp poruszających się
w górę oraz w dół, naprawa instalacji elektrycznych, w tym instalacji
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przeciwgromowych, naprawa systemów odpływowych oraz instala
cji wodnych, czyszczenie, usługi instalacyjne w zakresie antypoślizgo
wych powierzchni ramp, usługi instalacyjne w zakresie metalowych
ogrodzeń i klatek schodowych, usługi instalacyjne w zakresie ogrze
wania w częściach ramp poruszających się w górę oraz w dół, zakła
danie instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwgromowych,
zakładanie systemów odpływowych oraz instalacji wodnych, usługi
budowlane, usługi konstrukcyjne, naprawa uszkodzeń i zużycia an
typoślizgowych powierzchni ramp, naprawa metalowych ogrodzeń
i klatek schodowych, naprawa ogrzewania w częściach ramp porusza
jących się w górę oraz w dół, naprawa instalacji elektrycznych, w tym
instalacji przeciwgromowych, naprawa systemów odpływowych oraz
instalacji wodnych, czyszczenie, usługi instalacyjne w zakresie anty
poślizgowych powierzchni ramp, usługi instalacyjne w zakresie meta
lowych ogrodzeń i klatek schodowych, usługi instalacyjne w zakresie
ogrzewania w częściach ramp poruszających się w górę oraz w dół,
zakładanie instalacji elektrycznych, w tym instalacji przeciwgromo
wych, zakładanie systemów odpływowych oraz instalacji wodnych.

(111) 313076
(220) 2018 01 30
(210) 481754
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UMÓW SIĘ ZE MNĄ TAKE ME OUT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, różowy, fioletowy
(531) 01.01.99, 02.01.99, 02.07.16, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 klisze kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane,
naświetlone taśmy filmowe, filmy kinematograficzne, naświetlone,
nagrania magnetyczne, nagrania optyczne, nagrania magnetyczno
‑optyczne, nagrania w formie stałej, audiowizualne urządzenia dy
daktyczne [do nauczania], książki i publikacje elektroniczne, gry elek
troniczne do pobrania przez Internet i za pośrednictwem urządzeń
bezprzewodowych, dyski i publikacje multimedialne, nagrania i pu
blikacje multimedialne, dyski do odczytu laserowego, dyski i publika
cje wideo, oprogramowanie komputerowe, programy komputerowe,
nagrania cyfrowe, nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub
wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, aparaty i urządzenia do na
grywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów wideo i/lub infor
macji, hologramy, dyskietki, nagrania dźwiękowe, nagrane dyskietki,
dyski do nagrywania, płyty kompaktowe, płyty gramofonowe, taśmy
audio, kasety magnetofonowe, taśmy wideo, dyski laserowe, płyty
kompaktowe‑interaktywne dyski CD‑ROM, cyfrowe dyski wideo,
aparaty i narzędzia komunikacyjne, telefony, mobilne urządzenia te
lefoniczne, ładowarki, ładowarki do telefonów komórkowych, zesta
wy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie
gier komputerowych do użycia na telefonach komórkowych i prze
nośnych, szafy karaoke, części i osprzęt wszystkich wyżej wymie
nionych towarów, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne
nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, dyski multimedialne
i publikacje elektroniczne (do pobierania), nagrania multimedialne
i publikacje elektroniczne (do pobierania), dyski wideo i publikacje
elektroniczne (do pobierania), 38 usługi nadawania programów te
lewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja progra
mów radiowych, nadawanie programów telewizji satelitarnej, telewi
zja kablowa, łączność telefoniczna, interaktywne usługi telefoniczne,
usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi komu
nikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, telefonów. Internetu, sieci
globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, usługi telefo
niczne, 41 usługi szkoleniowe i rozrywkowe, publikowanie, rozrywka,
edukacja i instruktaż poprzez radio i telewizję lub dotyczący radia
i telewizji, usługi edukacyjne i rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych, radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych,
produkcja, prezentacja i wypożyczanie programów telewizyjnych
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i radiowych, filmów kinowych, widowisk, programów telewizji ka
blowej, satelitarnej i programów internetowych oraz nagrań dźwię
kowych i wideo, publikowanie, produkcja i wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i instruktażowych, interaktywne konkursy telefonicz
ne, udostępnianie edukacji i rozrywki za pośrednictwem radia, tele
wizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Inter
netu, organizowanie spektakli, wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i nagranych spektakli filmów, występów radiowych i telewizyjnych,
produkcja taśm wideo i dysków wideo, radiowe programy rozrywko
we, telewizyjne programy rozrywkowe, rozrywka kinowa, rozrywka
teatralna, pokazy gier, usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące tele
foniczny udział publiczności, rozrywka interaktywna przystosowana
do telefonów komórkowych, gry internetowe, obsługa loterii i gier lo
sowych, usługi w zakresie gier rozrywkowych, obsługa kasyn, obsługa
salonów gier, usługi kasyna, gry karciane i turnieje w kasynach, zawo
dy, konkursy, gry i lub widowiska, loterie, świadczenie którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług na telefony komórkowe, poprzez sieci
mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub
poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo,
elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet, on‑line
oraz za pośrednictwem telewizji, organizacja, produkcja i prezentacja
wydarzeń w celach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, or
ganizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów,
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów
objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncer
tów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, organi
zacja, produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci
komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/ lub
edukacyjnych, udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów ko
mórkowych lub sieci komputerowych, zapewnianie interaktywnych
gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, konkursy
i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, prowa
dzenie i organizacja konkursów przez telefon, konkursy, quizy i loterie
udostępniane on‑line, obsługa loterii i gier losowych.

(111) 313077
(220) 2018 01 31
(210) 481777
(151) 2018 07 17
(441) 2018 03 26
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mKsięgowość
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie księgowości, księgowość, do
radztwo podatkowe, obsługa kadrowa, dobór i rekrutacja personelu,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 36 usługi banko
wości transakcyjnej dla różnych grup klientów i różnych produktów
bankowych, usługi bankowości transakcyjnej w zakresie księgowo
ści, usługi bankowe finansowe, usługi bankowe i finansowe świad
czone za pośrednictwem Internetu, mobilne usługi bankowe i finan
sowe.
(111) 313078
(220) 2018 01 31
(210) 481797
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ESSEREGEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, die
tetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów me
dycznych i leczniczych, mineralne dodatki do żywności dla celów
medycznych lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki,
preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności or
ganizmu oraz preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wita
miny i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych i leczniczych oraz mineralne su
plementy diety, mineralne wody do celów leczniczych lub medycz
nych, preparaty ziołowe do celów medycznych i leczniczych, zioła
lecznicze lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary
lecznicze lub medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty
biotechnologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, prepara
ty biologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty far
maceutyczne do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, plastry, kremy do celów medycznych lub leczniczych,
balsamy do celów medycznych lub leczniczych, maści do celów me
dycznych lub leczniczych, środki sanitarne do celów leczniczych lub
medycznych, środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspomaga
jące leczenie, preparaty weterynaryjne oraz leki weterynaryjne.
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(111) 313079
(220) 2018 01 31
(210) 481799
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 03
(732) POL‑FOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, PL.
(540) Dinusie
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, konser
wy mięsne, wyroby wędliniarskie, drób, przetwory z drobiu, wędliny
drobiowe, pasztety drobiowe, pasztety drobiowe z warzywami i/lub
grzybami i/lub przyprawami i/Iub ziołami, dziczyzna, pasztety z dzi
czyzny, wyroby wędliniarskie, ryby nieżywe, przetwory z ryb, pasz
tety rybne, pasty rybne, pasty do smarowania zawierające tłuszcz,
wyroby kulinarne, odżywcze pasty z roślin strączkowych z dodat
kami, smakowe pasty z roślin strączkowych, potrawy składające się
głównie z warzyw, musy warzywne, pasty do smarowania pieczywa,
wyroby garmażeryjne.
(111) 313080
(220) 2018 01 31
(210) 481810
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 03
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PLAY 360°
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działa
jące z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane ma
gnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe,
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi
zualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputero
we, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewi
zyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie
elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompu
terach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisy
wania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektronicz
na aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemne
go, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyła
nia, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału
telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitar
nego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radio
we z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowy
wania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru
telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe za
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewi
zyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym
dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Per
sonal Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu), programy kompu
terowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny
radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery przeno
śne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefonów
komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów, pen
drive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do
domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do
telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko
mórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, opro
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gramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedial
nych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych,
urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multi
mediów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści
multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicz
nych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomen
dowania treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe,
narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt
do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedial
nych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mia
nowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wi
deo, DVD i płyt wideo high‑definition, telewizory, dekodery,
urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji
rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewi
zji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej,
okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier kompute
rowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero
wymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, urządzenia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub
w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia komunikacyjne do
noszenia na ciele lub w ubraniach, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, prze
nośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach,
smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do no
szenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci
zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt
z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki
do gier z wirtualną rzeczywistością, komputerowe oprogramowanie an
tywirusowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie antywi
rusowe do telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokali
zacji pojazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne
działające na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokali
zacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokali
zacyjnych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne
i do namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na
cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze me
diów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na
laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystoso
wane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów
komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze
szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowe
go ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii
komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampa
nii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
‑Internetu, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem
Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisem
nych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu
alnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie on‑line
w zakresie reklamy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem no
śników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, orga
nizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpo
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie kupna i sprzeda
ży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla
sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii ko
mórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządze
nia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii ko
mórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków
i obrazów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządze
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czy
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ste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra
nia audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, programy
komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, pro
gramy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarza
nia w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagry
wania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, in
formacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządze
nia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdziela
nia sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowe
go i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządze
nia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i inte
raktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apara
turowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra
mów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na
wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu),
programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglą
danie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewi
zyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji sateli
tarnej, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe
czytniki książek, tablety, komputery przenośne, komputerowe urzą
dzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do gier wideo, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wi
deo i obrazy do pobrania, oprogramowanie dla streamingu audiowi
zualnego i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i glo
balnych sieci komunikacyjnych, transmisja strumieniowa, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowi
zualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie kompu
terowe, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobil
nych, sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komu
nikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych reje
stratorów wideo, DVD i płyt wideo high‑definition, telewizory, deko
dery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja
internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi
handlu detalicznego związane z komputerami i innymi urządzeniami,
które można nosić na sobie, usługi pośrednictwa przy zawieraniu
umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, pośrednic
two w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w za
kresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpie
czenia grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem,
usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowa
nie ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, usługi zarządzania
ubezpieczeniami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mo
bilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie sys
temami ubezpieczenia, udzielanie informacji online dotyczących
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skompute
ryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, ubezpiecze
nia w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefonów komórko
wych, tabletów, sponsorowanie działalności rozrywkowej,
37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa nastę
pujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt kompu
terowy oraz do telefonii komórkowej, tablety, komputery, laptopy,
powerbanki, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawiga
cyjne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do
radiokomunikacji, przyrządy do rejestrowania czasu, odległości, reje
stratory przebytej drogi dla pojazdów, telefoniczne urządzenia
nadawcze, karty z obwodami zintegrowanymi, urządzenia do wyzna
czania współrzędnych obiektów w skali globu wykorzystujące sateli
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tarne systemy lokalizacyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, syste
my i urządzenia do monitorowania pojazdów z wykorzystaniem
technologii GPS, urządzenia lokalizacyjne, urządzenia i przyrządy
geodezyjne, inne przyrządy pomiarowe służące do nawigacji, 38 usłu
gi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
oraz stacjonarnej, udostępnianie usług Wirtualnej Sieci Prywatnej
[VPN], usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobie
rania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale interneto
we, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostę
pu Internetu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach tele
komunikacyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące których
kolwiek z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem
wirtualnych sieci prywatnych [VPN], przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, prze
syłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu sate
litarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za po
mocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo
średnio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pi
semnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu,
dostarczanie pakietów informacji, usługi rozpowszechniania progra
mów telewizyjnych, programów informacyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za po
średnictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa
tłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i trans
misji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem prze
kazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wyna
jem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem sprzętu komputero
wego i informatycznego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewi
zyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego
i analogowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane‑w za
kresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie okre
ślonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyła
nia informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług,
uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania
zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży deta
licznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, tele
wizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie
użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmito
wanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakre
sie nadawania programów telewizyjnych świadczone on‑line z sieci
komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na
żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za
pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla urzą
dzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życzenie
za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego,
kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za
pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmi
sja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i infor
macji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za pośred
nictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi lo
kalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją,
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41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych,
fotografowanie, usługi gier świadczone on‑line, gry hazardowe, infor
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże,
tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie ksią
żek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie
loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowa
nie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncer
tów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro
wadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radio
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑line książek i perio
dyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publiko
wanie tekstów innych niż reklamowe, 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,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów,
publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi
dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publi
kacji inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usłu
gi szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów
i urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie telefonów komórkowych
i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywko
wych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych,
organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak
tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyj
nych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej
wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on
‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania
sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie
informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych, im
prezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozryw
kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usłu
gi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów,
programów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz reko
mendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostęp
nianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy
i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje
dotyczące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedial
nych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udo
stępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji
w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomenda
cji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakre
sie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci kom
puterowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi
obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi tech
niczne związane z prowadzeniem portali internetowych i komuni
kacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórko
wym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnia
nie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne
związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez
pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi tech
niczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i fil
mów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywi
stości wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości
wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania do
gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywi
stości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywiru
sowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.
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(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawa
nia, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, apara
ty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządze
nia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z ze
wnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i po
krowce do telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na
tapetę, wygaszacze ekranu, programy komputerowe, publikacje elek
troniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, audycje
radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicznym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło
wodowego, urządzenia służące do przesyłania, przekształcania,
wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału
naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radio
we, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sy
gnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawie
rające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające
dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej,
zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywa
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i ob
razu na wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisy
wanych programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe umożliwiające użytkownikom tele
wizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kana
łów telewizyjnych, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domo
wego, kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, dyski twarde, dyski twarde przenośne, ładowarki do telefo
nów komórkowych, komputerów, laptopów, notebooków i tabletów,
pendrive’y, powerbanki, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do
domowych konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do
telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu ko
mórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, opro
gramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multimedial
nych za pośrednictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych,
urządzenia do transmisji strumieniowej, systemy dystrybucji multime
diów, oprogramowanie dla streamingu audiowizualnego i treści multi
medialnych do telefonów cyfrowych i urządzeń elektronicznych,
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowa
nia treści multimedialnych, oprogramowanie komputerowe, narzędzia
do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, sprzęt do stru
mieniowego przesyłania treści audiowizualnych i multimedialnych za
pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie,
mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD
i płyt wideo high‑definition, telewizory, dekodery, urządzenia do od
bioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji rozsiewczej naziem
nej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji internetowej,
w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej, okulary 3D, okulary
3D do odbiorników telewizyjnych i gier komputerowych, okulary inte
ligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej, aplikacje mobilne do
pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na
sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne ubieralne do noszenia na
ciele, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, urządzenia te
lekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elek
troniczne urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubra
niach, komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń
komputerowych do noszenia na sobie, przenośne odtwarzacze me
diów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony do noszenia na
ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na sobie, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, oprogramo
wanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtu
alnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, oprogramowa
nie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do gier z wirtualną
rzeczywistością, komputerowe oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do
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telefonów komórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji po
jazdów, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające
na podczerwień, sprzęt komputerowy do transmisji danych lokaliza
cyjnych, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyj
nych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania danych lokalizacyj
nych, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do
namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui
do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na cy
frowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów,
etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na laptopy,
etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne do
stosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w for
mie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowane
go, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła har
towanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dzie
dzinie działalności gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów re
klamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za po
średnictwem sieci teleinformatycznych‑Internetu, pośrednictwo
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowa
nia, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów rekla
mowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy,
usługi świadczone w systemie on‑line w zakresie reklamy, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszyst
kich środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmo
wanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlo
wych lub reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz
nej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, prowa
dzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz skle
pu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w sys
temie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwa
rzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące z komputera
mi w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramowanie do
gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetla
jącym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórko
wych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wi
deo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu,
programy komputerowe, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebo
oki, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywa
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informa
cji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do
przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału tele
wizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego,
odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, ze
stawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę
kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające deko
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal
Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu), programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za
pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy kompu
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, anteny radiowe i telewizyj
ne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, kamery
cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nawigacji
satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety, komputery
przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych
konsoli do gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu ko
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mórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych za pośred
nictwem Internetu i globalnych sieci komunikacyjnych, transmisja
strumieniowa, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych,
oprogramowanie komputerowe, narzędzia do tworzenia oprogramo
wania i aplikacji mobilnych, sprzęt do strumieniowego przesyłania tre
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i sieci globalnej komunikacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urzą
dzeń, cyfrowych rejestratorów wideo, DVD i płyt wideo high‑definition,
telewizory, dekodery, telewizja mobilna, telewizja rozsiewcza naziem
na, telewizja internetowa, w tym telewizja naziemna, satelitarna, ka
blowa, usługi handlu detalicznego związane z komputerami i innymi
urządzeniami, które można nosić na sobie, usługi pośrednictwa przy
zawieraniu umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednic
two w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednic
two w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich,
36 gwarantowanie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeń, w tym ubezpie
czenia grupowe, usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem,
usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie
ubezpieczenia, zarządzanie ubezpieczeniami, usługi zarządzania
ubezpieczeniami za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mo
bilne w zakresie organizowania ubezpieczenia, administrowanie sys
temami ubezpieczenia, udzielanie informacji online dotyczących
ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub Internetu, skomputery
zowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, ubezpieczenia
w zakresie wyświetlacza i innych elementów telefonów komórkowych,
tabletów, sponsorowanie działalności rozrywkowej, 37 instalowanie,
montaż, konserwacja, serwisowanie i naprawa następujących urzą
dzeń: telefony komórkowe i smartfony, sprzęt komputerowy oraz do
telefonii komórkowej, tablety, komputery, laptopy, powerbanki, urzą
dzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy
i urządzenia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
przyrządy do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej
drogi dla pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwo
dami zintegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych
obiektów w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokaliza
cyjne, wyposażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do mo
nitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia
lokalizacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy po
miarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, udostęp
nianie usług Wirtualnej Sieci Prywatnej [VPN], usługi przesyłania i po
bierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale teleko
munikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi w zakresie sieci te
lekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobiera
nia i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiada
miania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania informacji
głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usłu
gi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymie
nionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci pry
watnych [VPN], przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za
pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiado
mości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usłu
gi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci tele
fonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do
przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogo
wej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za po
średnictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów
informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, pro
gramów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabular
nych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktyw
nym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi
przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowa
nia systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, na
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ziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyj
nego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i in
teligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak
tywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak
tywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej,
wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urzą
dzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, od
biorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i deko
dowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane‑w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji
od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi
sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i tele
wizyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapew
nianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, trans
mitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online
z sieci komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wi
deo na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmo
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej
oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze dla
urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na życze
nie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, naziemnego,
kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi dotyczące
transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za
pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, wideotransmi
sja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wiadomości i infor
macji, streaming treści audiowizualnych i multimedialnych za po
średnictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi
lokalizacji pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją,
41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych,
fotografowanie, usługi gier świadczone on‑line, gry hazardowe, in
formacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruk
taże, tłumaczenia języka migowego, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organi
zowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publiko
wanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, orga
nizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowa
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organi
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, produkcja progra
mów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do po
brania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, wi
dowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wy
stawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie na
pisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie
tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji
biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji inne niż
do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usłu
gi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie oprogramowa
nia komputerowego, wypożyczanie komputerów i urządzeń peryfe
ryjnych, wypożyczanie telefonów komórkowych i smartfonów, usługi
rozrywkowe i edukacyjne: organizacja rozrywkowych widowisk tele
wizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fa
bularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teletur
niejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednic
twem radia, telewizji, Internetu, dostęp do wyżej wymienionych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on‑line, w systemie telewizji
interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwa
rzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, progra
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi auto
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matycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wy
branym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostęp
nianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych
ze stron WWW poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagra
niowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, udostępnianie filmów, programów telewizyjnych i in
formacyjnych, przeglądów oraz rekomendacji dotyczących filmów
i programów telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej ofe
rującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz infor
macyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyj
nych, filmów i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo,
nagrań multimedialnych, udostępnianie informacji, recenzji i sperso
nalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie in
formacji, opinii i rekomendacji dotyczących filmów i programów te
lewizyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej
świadczone on‑line z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczy
wistości wirtualnej, 42 usługi obsługi technicznej produkcji telewi
zyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z prowadzeniem porta
li internetowych i komunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio
w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi tech
niczne związane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych
bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi
techniczne związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i fil
mów bez pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywisto
ści wirtualnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtual
nej, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

(111) 313082
(220) 2018 02 01
(210) 481824
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 16
(732) SZKLARSKA ALINA, Bytom, PL.
(540) DESIGN YOUR LIFE
(510), (511) 9 organizery cyfrowe, elektroniczne organizery, elek
troniczne organizery osobiste, terminarze i organizery do pobrania,
które można wydrukować, notesy elektroniczne, futerały na elektro
niczne notesy, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do
pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfro
wym do pobierania z Internetu, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do przepływu pracy,
edukacyjne oprogramowanie komputerowe, interaktywne multime
dialne programy komputerowe, mobilne aplikacje, komputerowe
wygaszacze ekranu, do pobrania, 16 kalendarze, planery, kalendarze,
planery drukowane, kalendarze, planery ścienne, kalendarze, plane
ry kieszonkowe, stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań [agendy],
kalendarze, planery na biurko, wkłady uzupełniające do kalendarza,
kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko z kalen
darzem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, organizery
na biurko, organizery [stojaki] na notatki, notesy, notesy kieszonko
we, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty wydatków, zeszyty ćwiczeń,
zeszyty do kaligrafii, zeszyty z indeksem, przekładki do zeszytów,
okładki na zeszyty ćwiczeń, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zeszyty
do zapisywania danych, zeszyty do pisania lub rysowania, naklejki,
naklejki [kalkomanie], albumy na naklejki, nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], notatniki samoprzylepne, litery samoprzylepne, papier
samoprzylepny, zakładki samoprzylepne, samoprzylepne etykiety
drukowane, podkładki samoprzylepne [artykuły papiernicze], samo
przylepne narożniki do fotografii, samoprzylepne papierowe ozdoby
na ściany, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, taśmy samo
przylepne do celów biurowych, bloczki karteczek samoprzylepnych
[artykuły biurowe], arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do
wykładania półek, artykuły piśmiennicze, artykuły do korektowania
i ścierania, artykuły do pisania i stemplowania, materiały szkolenio
we i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisa
nia, karty indeksowe, kartki papieru do robienia notatek, kasetki na
papeterię [artykuły biurowe], klipsy do etui na identyfikatory [artyku
ły biurowe], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], długopi
sy kolorowe, długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, etui
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na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory
[artykuły biurowe], kalendarze wskazujące dzień tygodnia, kartki do
opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe, indeksy, skorowidze,
flamastry zakreślacze, zakładki do książek, upominkowe artykuły pa
piernicze, piórniki, piórniki pudełka na przybory do pisania, pojemni
ki kartonowe, pojemniki papierowe, pojemniki na biurko, pojemniki
na korespondencję, pojemniki na markery, pojemniki kartonowe do
pakowania, pojemniki na karteczki do notowania, pojemniki do ar
chiwizacji dokumentów [segregatory], kosze biurkowe na akcesoria
biurkowe, kredki ołówkowe, markery do dokumentów, okładki na
terminarze tygodniowe, okładki notatników, organizery do użytku
biurowego, pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne,
pieczątki biurowe, pieczątki pamiątkowe [plomby], pinezki [artykuły
papiernicze], pisaki do kaligrafii, pisaki kolorowe, plany dnia [termi
narze], podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, pod
pórki do książek, podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na
artykuły papiernicze, przekładki do dokumentów, przyciski do pa
pieru, przyrządy do rysowania, półki [pojemniki] na dokumenty, pu
dełka na artykuły piśmienne, ramki do zdjęć, segregatory [artykuły
biurowe], skórzane okładki na książki, skórzane zakładki do książek,
spinacze do papieru [materiały piśmienne], stojaki na dokumenty,
szablony [artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magne
tyczne do planowania zajęć i spotkań, tacki na dokumenty [artykuły
biurowe], taśma klejąca [materiały piśmienne], teczki na dokumen
ty, temperówki, terminarze kieszonkowe, terminarze miesięczne,
terminarze na biurko, terminarze roczne, terminarze tygodniowe,
terminarze ścienne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne,
książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla dzieci,
książki z grafiką, 41 prowadzenie agencji i biur turystycznych w za
kresie organizowania: kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe, kursy
korespondencyjne, prowadzenie kursów, organizowanie kompute
rowych kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych
online, kursy w zakresie rozwoju osobistego, prowadzenie kursów
edukacyjnych z biznesu, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju oso
bistego, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projek
towaniem, prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działal
nością gospodarczą, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych zwią
zanych z osobistym zarządzaniem czasem, kursy szkoleniowe w za
kresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, publikacje multimedialne, udostępnianie
publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on‑line, publi
kacja i redagowanie książek, publikacja gazet elektronicznych onli
ne, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, udostępnia
nie elektronicznych publikacji on‑line, usługi w zakresie publikacji
książek, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line [niepo
bieralnych], publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
publikacja elektroniczna on‑line periodyków i książek, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych (ma
stermind), usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów
pisanych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty do celów re
kreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach
kulturalnych, kursy samoświadomości [szkolenia], nauczanie i szko
lenia, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, organizacja webinariów.

(111) 313083
(220) 2018 02 01
(210) 481831
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 03
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) d DERMO eva SEB OFF
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.05, 29.01.14
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(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, pły
ny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(111) 313084
(220) 2018 02 01
(210) 481852
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 03
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) d DERMO eva RED OFF
(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, biały, ciemnoszary
(531) 24.17.05, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 mleczko kosmetyczne, kremy do pielęgnacji ciała, pły
ny do mycia ciała, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 313085
(220) 2018 02 01
(210) 481853
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.01.01, 26.01.04, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby ty
toniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cy
garetki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e‑papierosy, płyny
do e‑papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia
i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytutów
tytoniu w celu wdychania.
(111) 313086
(220) 2018 02 05
(210) 481975
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok, PL.
(540) leśne skarby
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.08
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane lub przygotowa
ne do natychmiastowej konsumpcji mrożone i puszkowane grzyby,
mrożone jagody: borówki brusznicy, czarnej jagody, owoce żurawi
ny, poziomki, maliny, jeżyny, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty,
30 Desery i puddingi, sosy‑wszystkie na bazie i/lub z borówki brusz
nicy, czarnej jagody, poziomek, malin, jeżyn, zimne desery lodowe
na bazie czarnych jagód, poziomek i malin, musy, musy chłodzone
z dodatkiem owoców, 31 świeże: jagody czarne, borówki bruszni
ce, owoce żurawiny, poziomki świeże, maliny, jeżyny oraz grzyby,
35 oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów leśnych w postaci
konserwowanych, suszonych, gotowanych lub przygotowanych do
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natychmiastowej konsumpcji mrożonych i puszkowanych grzybów,
mrożonych jagód: borówki brusznicy, czarnej jagody, owoców żura
winy, poziomek, malin, jeżyn, deserów i puddingów na bazie owo
ców, zimnych deserów, musów, musów chłodzonych z dodatkiem
owoców, galaretek, dżemów, konfitur, kompotów, sosów na bazie i/
lub z borówki brusznicy i/lub czarnej jagody i/lub owoców żurawi
ny i/lub poziomek i/lub malin i/lub jeżyn, świeżych: jagód czarnych,
borówek brusznic, owoców żurawiny, poziomek świeżych, malin, je
żyn oraz grzybów, prowadzenie sklepu i/lub hurtowni i/lub sklepu
internetowego z produktami leśnymi w postaci konserwowanych,
suszonych, gotowanych lub przygotowanych do natychmiastowej
konsumpcji mrożonych i puszkowanych grzybów, mrożonych jagód:
borówki brusznicy, czarnej jagody, owoców żurawiny, poziomek, ma
lin, jeżyn, deserów i puddingów na bazie owoców, zimnych deserów,
musów, musów chłodzonych z dodatkiem owoców, galaretek, dże
mów, konfitur, kompotów, sosów na bazie i/lub z borówki brusznicy
i/lub czarnej jagody i/lub owoców żurawiny i/lub poziomek i/lub ma
lin i/lub jeżyn, świeżych: jagód czarnych, borówek brusznic, owoców
żurawiny, poziomek świeżych, malin, jeżyn oraz grzybów, marketing,
reklama, badania rynku w zakresie produktów leśnych, pozyskiwanie
kontraktów na zakup i sprzedaż produktów leśnych.

(111) 313087
(220) 2018 02 05
(210) 481998
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Frutti di Mare
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.
(111) 313088
(220) 2018 02 05
(210) 482000
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 25.01.05, 09.01.10, 26.04.02, 29.01.12
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czeko
lady, bombonierki, ciastka, cukierki, pastylki, wiśnie w czekoladzie,
wafle i wafelki, batony, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, galaretki owocowe, mleczne
pianki w czekoladzie, lody.

(111) 313089
(220) 2018 02 05
(210) 482002
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) KASPRZAK TOMASZ, Łódź, PL.
(540) RAPIHEM
(510), (511) 5 odczynniki chemiczne do celów medycznych.
(111) 313090
(220) 2018 02 05
(210) 482003
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) EURO DENT C.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) eurodent centrum stomatologiczne
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje
dentystyczne, chirurgia, pomoc stomatologiczna, stomatologia ko
smetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące
przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi
ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie ka
mieni szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instru
mentów stomatologicznych, usługi dentystyczne, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, usługi rentgenowskie, usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego.
(111) 313091
(220) 2018 02 05
(210) 482004
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) EURO DENT C.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) eurodent centrum stomatologiczne od 1996 r
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, biały
(531) 26.07.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje
dentystyczne, chirurgia, pomoc stomatologiczna, stomatologia ko
smetyczna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi doradcze dotyczące
przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi
ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie ka
mieni szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instru
mentów stomatologicznych, usługi dentystyczne, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych, usługi rentgenowskie, usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego.
(111) 313092
(220) 2018 02 05
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) KASPRZAK TOMASZ, Łódź, PL.
(540) GRADISOL L
(510), (511) 5 preparaty do izolacji limfocytów.

(210) 482005
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(111) 313093
(220) 2018 02 05
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) KASPRZAK TOMASZ, Łódź, PL.
(540) GRADISOL G
(510), (511) 5 preparaty do izolacji limfocytów.

(210) 482007

(111) 313094
(220) 2018 02 06
(210) 482025
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wola Batorska, PL.
(540) Vedaco
(510), (511) 9 ekrany, klawiatury komputerowe, komputery, lapto
py, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], smartfony, tablety, torby do noszenia komputerów.
(111) 313095
(220) 2018 02 06
(210) 482032
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) VEDACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wola Batorska, PL.
(540) Vedabook
(510), (511) 9 ekrany, klawiatury komputerowe, komputery, lapto
py, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], smartfony, tablety, torby do noszenia komputerów.
(111) 313096
(220) 2018 02 06
(210) 482052
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) NAWOROL EWA ACANA POLSKA, Jelcz‑Laskowice, PL.
(540) BIOLOGICZNIE ODPOWIEDNIE
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż pokarmu i przysmaków dla
zwierząt domowych, usługi zarządzania i marketingu działalnością
gospodarczą w zakresie przysmaków oraz pokarmów dla zwierząt
domowych.
(111) 313097
(220) 2018 02 09
(210) 482209
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 09
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) DobryHotel
(540)
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(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restau
racjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 43 usługi hotelowe,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach.

(111) 313099
(220) 2018 02 09
(210) 482210
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 09
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) DH
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restau
racjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 43 usługi hotelowe,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach.
(111) 313100
(220) 2018 02 09
(210) 482229
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) CERTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SONAR by CERTES
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 17.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja zawodowa dorosłych i kształcenie w zakre
sie budowania proaktywnej relacji z klientem, zarządzania sprzeda
żą konsultatywną, doradztwo szkoleniowe i edukacyjne w zakresie
analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone
za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych.

(111) 313098
(220) 2018 02 09
(210) 482208
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 09
(732) DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) DobryHotel
(540)

(111) 313101
(220) 2018 02 09
(210) 482231
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 16
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EQUES Fotovoltaica FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, za
rządzanie majątkiem, usługi bankowe i usługi kas oszczędnościo
wych, home banking, doradztwo finansowe, ubezpieczenia, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, pożyczki, kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje
finansowe, usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i ob
sługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finanso
we, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnic
twa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie
majątkiem, wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw,
nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz ko
lekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem
papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót pa
pierami wartościowymi.

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18

(111) 313102
(220) 2018 02 09
(210) 482232
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 16
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie biznesowe restau
racjami, 41 usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 43 usługi hotelowe,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach.
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(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, za
rządzanie majątkiem, usługi bankowe i usługi kas oszczędnościo
wych, home banking, doradztwo finansowe, ubezpieczenia, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, pożyczki, kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje
finansowe, usługi powiernicze, inwestycje kapitałowe, emisja i ob
sługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, analizy finanso
we, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnic
twa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie
majątkiem, wycena instrumentów finansowych, przedsiębiorstw,
nieruchomości, kosztowności i innych dóbr inwestycyjnych oraz ko
lekcjonerskich, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z obrotem
papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, obrót pa
pierami wartościowymi.

(111) 313103
(220) 2018 02 10
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 16
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) GRAN Selección
(540)

(210) 482242

Kolor znaku: granatowy, niebieski, żółty, szary, biały
(531) 06.03.14, 06.01.02, 06.07.11, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 313104
(220) 2018 02 10
(210) 482243
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) KLUB STRZELECKI DEFENDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) KLUB DEFENDU STRZELECKI
(540)

(531) 23.03.13, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi klubów spor
towych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, prowadzenie szkół sztuk walki, prowa
dzenie treningów sztuk walki, szkolenia z samoobrony, technik inter
wencyjnych, strzelectwa, doradztwo w zakresie strzelectwa, działal
ność związana z edukacją w zakresie sportów strzeleckich, edukacja
w zakresie sportów strzeleckich, udostępnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby strzelnic, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 313105
(220) 2018 02 10
(210) 482244
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) JONIEC‑BIENIEK ANNA, Tychy, PL.
(540) Mama bez recepty
(510), (511) 9 ebooki, edukacyjne materiały na zajęcia do pobrania,
książki audio, książki elektroniczne do pobrania, nagrane filmy, na
grania audio i wideo, nagrania multimedialne, podcasty, publikacje
elektroniczne, 16 książki edukacyjne, książki niebeletrystyczne, po
radniki [podręczniki], przewodniki, materiały drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje drukowane, drukowane materiały szkolenio
we, drukowane ulotki informacyjne, afisze, plakaty, 35 dystrybucja
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materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnia
nie materiałów reklamowych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja mate
riałów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji on‑line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednic
twem baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, organizowanie webina
riów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konfe
rencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie wykładów.

(111) 313106
(220) 2018 02 12
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 23
(732) KOLASA MACIEJ, Nowy Targ, PL.
(540) feriezeStokusiem.pl
(540)

(210) 482288

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 12 pojazdy, instalacje transportujące (wyciągi narciar
skie), urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, w szczególności: aparatura i urządzenia do transportu za po
mocą lin, pojazdy śnieżne, rowery, sanie osobowe (pojazdy), wyciągi
narciarskie, wyciągi krzesełkowe, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, w tym w szczególności: reklama, zarządzanie w dzia
łalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystry
bucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, bro
szur), organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja i rozpowszech
nianie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
reklama, reklama radiowa, reklama (rozpowszechnianie materiałów,
ulotek, prospektów, druków, próbek), reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy prasowe, rozpowszechnianie ma
teriałów reklamowych, reklama telewizyjna, usługi marketingowe,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie po
dróży, w szczególności: informacja turystyczna, informacja o podró
żach i transporcie turystycznym, organizowanie wycieczek lądowych
i morskich, pielgrzymek oraz zwiedzania turystycznego, organizo
wanie wypoczynku grupowego, podróży i turystyki, pośrednictwo
w sprzedaży usług turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie biur
turystycznych, rezerwacja miejsc na wycieczki i środki transportu,
sprzedaż miejsc na środki transportu, usługi w zakresie pilotażu wy
cieczek, wynajmowanie środków transportu, usługi przewozowe
kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, 41 edukacja, rozrywka
i sport, w szczególności usługi sportowe i w zakresie fitnessu, w tym
w szczególności: informacje na temat sportu, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na nartach,
nauka w zakresie sportu, obozy sportowe, organizowanie obozów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organiza
cja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami spor
towymi, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, przeprowadzanie imprez spor
towych, rezerwacja obiektów sportowych, szkolenia sportowe, szko
lenia w zakresie zajęć sportowych, szkoły narciarskie, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do
narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu narciarskiego, udo
stępnianie stoków narciarskich, usługi doradcze w zakresie organi
zowania imprez sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu,
usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi sportowe, usługi
szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkoleniowe w zakresie
sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie spor
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tu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie instrukta
żu sportowego, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, wynajem sprzę
tu snowboardowego, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie
obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, organizowanie zawodów sportowych, usłu
gi edukacyjne i instruktażowe, w tym w szczególności: instruktaż
w zakresie sportów zimowych, kursy szkoleniowe w zakresie zajęć
sportowych, nauczanie trening i instruktaż sportowy, nauka jazdy na
nartach, nauka w zakresie sportu, szkolenie sportowe, szkoły narciar
skie, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa, usługi szkolenio
we w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi w zakresie instruktażu sportowego.

(111) 313107
(220) 2018 02 12
(210) 482291
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 09
(732) TOYS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa, PL.
(540) Lulunia Twoje pierwsze dziecko!
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, brązowy, jasnobrązowy, różowy,
żółty
(531) 01.15.11, 02.05.06, 02.05.17, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, buty,
daszki do czapek, getry, krawaty, odzież gimnastyczna, piżamy, pod
koszulki, stroje na maskaradę, T‑shirty, śliniaki niepapierowe, wyprawki
dziecięce [odzież], 28 automaty do gry, balony, gry, gry automatyczne,
gry polegające na budowaniu, gry planszowe, gry przenośne z wy
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, urządzenia do gier,
karty do gry, klocki do zabawy, lalki, latawce, maski zabawkowe, za
bawki wypchane, piłki do gier, pojazdy [zabawki], pojazdy sterowane
radiowo [zabawki], układanki [puzzle], zabawki, zabawki edukacyjne,
choinki z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, ochraniacze [części
strojów sportowych], 35 agencje importowo‑eksportowe, prezento
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zgrupo
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie i hurtowni z zabaw
kami, grami, ozdobami choinkowymi, choinkami, artykułami sporto
wymi i gimnastycznymi, odzieżą, ubraniami, obuwiem i nakryciami
głowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie In
ternetowej dotyczącej sprzedaży zabawek, gier, ozdób choinkowych,
choinek, artykułów sportowych i gimnastycznych, odzieży, ubrań,
obuwia i nakryć głowy.
(111) 313108
(220) 2018 02 12
(210) 482294
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 09
(732) REBEL A. UNIEŻYCKA I J. KRZEMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Pruszków, PL.
(540) R REBEL
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 sprzęt audio, głośniki audio, kable audio, odtwarzacze
audio, wzmacniacze audio, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ
ku ze sprzętem audiowizualnym.

(111) 313109
(220) 2018 02 13
(210) 482338
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) ITC Limited, Kolkata, IN.
(540) AASHIRVAAD
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa w tym sporządzone
z nich gotowe do spożycia artykuły spożywcze obejmujące chipsy
owocowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, płatki ziemnia
czane, placki ziemniaczane, frytki, preparaty do sporządzania zup
warzywnych, zupy i inne preparaty do sporządzania zup, gotowe do
spożycia dania sporządzone z owoców, warzyw, mięsa, ryb, drobiu
i ekstraktów mięsnych, konserwowanych, mrożonych, suszonych
i gotowanych owoców, warzyw, przetworzonych orzechów, produk
tów mlecznych, purée pomidorowe, konserwy warzywne, konserwy
owocowe, przetworzone orzechy, przetworzona ciecierzyca, prze
tworzony groszek, purée jabłkowe, migdały mielone, galaretki, dże
my, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne w tym jogurty, jadalne
oleje i tłuszcze, w tym masło ghee, napoje mleczne, napoje z prze
wagą mleka, mleko albuminowe/mleko proteinowe, mleko skonden
sowane, kefir jako napój mleczny, kumys jako napój mleczny, mleko
w proszku, mleko w postaci sproszkowanej, enzymy mlekowe do ce
lów spożywczych, mleczko migdałowe do celów spożywczych, mle
ko orzechowe do celów spożywczych, mleko sfermentowane (pro
stokvasha), mleko ryżowe jako substytut mleka, riażenka [prażone
zsiadłe mleko], mleko sojowe jako substytut mleka, koktajle mleczne.
(111) 313110
(220) 2018 02 13
(210) 482339
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) ITC Limited, Kolkata, IN.
(540) AASHIRVAAD
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż i preparaty z tych
produktów takie jak ciastka ryżowe, kawa nienaturalna, tapioka
i sago, mąka, pszenica, mąka pszenna oraz preparaty zbożowe włą
czając gotowe do spożycia przekąski z pszenicy, mąki atta, mąki
pszennej, maki ryżowej, ciecierzycy, kukurydzy, takie jak dania z ma
karonu, makarony, pizza, kluski, placki z przyprawami (poppadom),
wafle, chipsy, przekąski kruche, kukurydza prażona, płatki zbożowe,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, makaron nitki, spaghetti, tortille,
taco, semolina, chleb, piernik, ciastka, herbatniki, cienkie herbatniki,
herbatniki słodowe, krakersy, ciasta, słodycze, pastylki jako słodycze,
cukierki, toffi, czekoladki, mięta do wyrobów cukierniczych i słody
czy, guma balonowa i guma do żucia, słodycze na bazie mięty, mar
cepan, praliny, puddingi, tarty, lody, miód, syrop z melasy, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przy
prawy, przyprawa curry, lód, cienkie wafelki.
(111) 313111
(220) 2018 02 14
(210) 482356
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 09
(732) MasterPay LLC, Buffalo, US.
(540) showup.tv
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen
ta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie patronatu, pro
mocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za po
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udo
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi modelek i mo
deli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalno
ści artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer stru
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na
żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakre
sie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
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komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi zwią
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyj
ne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne kluby, or
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowa
ne w systemie on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opraco
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie
kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie kon
kursów, organizowanie widowisk (impresariat), 42 platforma jako
usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, wynajmo
wanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputero
wego, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi agencji
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, licencjonowanie własności
intelektualnej.

(111) 313112
(220) 2013 03 22
(210) 412104
(151) 2018 07 24
(441) 2013 07 08
(732) PRIME CORPORATE CENTER GMBH & CO KG, Hamburg, DE.
(540) PRIME CORPORATE CENTER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, ana
lizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicz
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wy
dolności przedsiębiorstw, wyceny handlowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, reklama,
wystawy handlowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo
darczą, 36 agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wie
rzytelności, analizy finansowe, banki, kasy oszczędnościowe, banki
z dostępem bezpośrednim‑home banking, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierża
wa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kre
dytowych, wycena finansowa nieruchomości, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, two
rzenie funduszy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwa
rancje, kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe,
inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje
kapitałowe, nakłady kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa
kart kredytowych, depozyty kosztowności, kredytowanie, kredyty
ratalne, likwidacja przedsiębiorstw, usługi operacji finansowych,
lokaty kapitału, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie ma
jątkiem, administrowanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie
majątku nieruchomego, pośrednictwo w majątku nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, maklerstwo giełdowe, wynajmowa
nie mieszkań, sporządzanie umów najmu, agencje nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, notowania gieł
dowe, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy podatkowe
do celów fiskalnych, wyceny podatkowe do celów fiskalnych, pośred
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nie
ruchomego, usługi powiernicze, finansowanie pożyczek, pożyczki
pod zastaw, spłaty ratalne, operacje rozrachunkowe, sponsorowanie
finansowe, agencje ściągania należności, usługi świadczeń emerytal
nych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, tworzenie kapitałów, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, umowy kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, wery
fikacja czeków, wycena ubezpieczenia, wycena znaczków, wymiana
pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
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(nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomościami, 37 informacja budowlana, nadzór budowlany,
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo kompleksów biuro
wych, budownictwo powierzchni handlowo‑usługowych, izolowa
nie budynków, i uszczelnianie budynków, usługi dekarskie, oczysz
czanie dróg, układanie nawierzchni dróg, informacja o naprawach,
budowa i naprawy magazynów, budownictwo podwodne, budow
nictwo portowe, budownictwo przemysłowe, roboty wydobywcze
w górnictwie, rozbiórka budynków, budowa i konserwacja rurocią
gów, układanie nawierzchni drogowych.

(111) 313113
(220) 2013 03 22
(210) 412105
(151) 2018 07 24
(441) 2013 07 08
(732) PRIME CORPORATE CENTER GMBH & CO KG, Hamburg, DE.
(540) PRIME CORPORATE CENTER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, analizy kosztów, ana
lizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicz
nej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wy
dolności przedsiębiorstw, wyceny handlowe, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, public relations, reklama,
wystawy handlowe, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo
darczą, 36 agencje kredytowe, agencje mieszkaniowe, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wie
rzytelności, analizy finansowe, banki, kasy oszczędnościowe, banki
z dostępem bezpośrednim‑home banking, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, ściąganie czynszów, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierża
wa majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja
bonów wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kre
dytowych, wycena finansowa nieruchomości, doradztwo finansowe,
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, two
rzenie funduszy, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe, gwa
rancje, kaucje, informacja o ubezpieczeniach, informacje bankowe,
inwestycje kapitałowe, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje
kapitałowe, nakłady kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa
kart kredytowych, depozyty kosztowności, kredytowanie, kredyty
ratalne, likwidacja przedsiębiorstw, usługi operacji finansowych,
lokaty kapitału, dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie ma
jątkiem, administrowanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie
majątku nieruchomego, pośrednictwo w majątku nieruchomym,
wycena majątku nieruchomego, maklerstwo giełdowe, wynajmowa
nie mieszkań, sporządzanie umów najmu, agencje nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, wycena nieruchomości, notowania gieł
dowe, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe,
oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, ekspertyzy podatkowe
do celów fiskalnych, wyceny podatkowe do celów fiskalnych, pośred
nictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku nie
ruchomego, usługi powiernicze, finansowanie pożyczek, pożyczki
pod zastaw, spłaty ratalne, operacje rozrachunkowe, sponsorowanie
finansowe, agencje ściągania należności, usługi świadczeń emerytal
nych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finanso
wych, tworzenie kapitałów, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczenia, umowy kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, wery
fikacja czeków, wycena ubezpieczenia, wycena znaczków, wymiana
pieniędzy, wymiana walut, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
(nieruchomości), zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomościami, 37 informacja budowlana, nadzór budowlany,
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo kompleksów biuro
wych, budownictwo powierzchni handlowo‑usługowych, izolowa
nie budynków, i uszczelnianie budynków, usługi dekarskie, oczysz
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czanie dróg, układanie nawierzchni dróg, informacja o naprawach,
budowa i naprawy magazynów, budownictwo podwodne, budow
nictwo portowe, budownictwo przemysłowe, roboty wydobywcze
w górnictwie, rozbiórka budynków, budowa i konserwacja rurocią
gów, układanie nawierzchni drogowych.

(111) 313114
(220) 2014 07 16
(210) 431208
(151) 2018 08 23
(441) 2014 10 27
(732) BIG TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) ROMA
(510), (511) 7 elektryczne napędy i automaty do otwierania drzwi.
(111) 313115
(220) 2015 02 27
(210) 439544
(151) 2018 08 31
(441) 2015 06 08
(732) BSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BSA
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przedsię
biorstw, usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, ekono
miczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
wyceny handlowe, pozyskiwanie danych do komputerowe bazy da
nych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pomoc przy zarządza
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, progno
zy ekonomiczne, badania rynku, analizy rynku, badania rynkowe,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, wywiad gospo
darczy, usługi wywiadu gospodarczego w zakresie: weryfikacji au
tentyczności dokumentów, oceny majątku kontrahentów, ustalenia
pozycji i opinii rynkowej, weryfikacji opinii przedsiębiorstw pośród
innych kontrahentów, oceny autentyczności składanych oświadczeń,
weryfikacji osiągnięć, stażu, przebiegu kariery, obserwacji potencjal
nego partnera biznesowego, zarządzanie w zakresie zamówień han
dlowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębior
stwami handlowymi lub przemysłowymi, zarządzanie zbiorami infor
matycznymi, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
agencje ściągania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finanso
we, informacje bankowe, doradztwo w sprawach finansowych, do
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie dłu
gów, ekspertyzy dla celów fiskalnych, faktoring, wycena finansowa
[ubezpieczenia, banki, nieruchomości], doradztwo finansowe, infor
macje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, informacja
o ubezpieczeniach, transfer elektroniczny kapitału, inwestycje kapi
tałowe, agencje badające zdolność kredytową, operacje bankowe,
operacje walutowe, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego,
ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi powier
nicze, operacje rozrachunkowości finansowej [izby rozrachunko
we], transakcje finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach
ubezpieczeń, informacje w sprawach ubezpieczeń, ubezpieczenia
na życie, 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji detektywistycz
nych, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych, usługi
detektywistyczne w zakresie weryfikowania prawdziwości informacji
dotyczących podmiotów gospodarczych, badanie przeszłości osób,
badania przeszłości podmiotów gospodarczych, doradztwo w spra
wach bezpieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], dozór nocny, eskorta
[ochrona osobista], kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, mo
nitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona
osobista, poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginio
nych.
(111) 313116
(220) 2015 08 17
(210) 445952
(151) 2018 08 20
(441) 2015 11 23
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS
(510), (511) 39 dystrybucja paliw, olejów, gazów, przesyłek, fracht
i pośrednictwo frachtowe, holowanie, transport kolejowy, drogowy,
rzeczny, rurociągowy, morski i statkami, pakowanie towarów, prze
ładunek i załadunek, magazynowanie, składowanie i przechowy
wanie towarów, wynajmowanie samochodów osobowych, środków
transportu lądowego i morskiego, usługi transportowo‑dźwigowe,
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przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym, kolejowym
i morskim, pojazdami specjalistycznymi i uniwersalnymi, dystrybu
cja energii elektrycznej, cieplnej {para wodna i gorąca woda), wody
zdemineralizowanej i wody pitnej, organizowanie podróży, cumo
wanie i wynajmowanie statków, informacje o transporcie, logistyka
transportu, transportowanie przez rurociągi, transport i składowanie
odpadów .

(111) 313117
(220) 2016 04 14
(151) 2018 08 31
(441) 2016 10 10
(732) SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, PL.
(540) SHAKER
(540)

(210) 454818

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 organizacja wystaw w celach handlowych, wystawy
handlowe, 42 projektowanie budynków, Projektowanie dekora
cji wnętrz, doradztwo architektoniczne, kontrola jakości towarów
sprzedawanych przez podmioty należące do sieci, wzornictwo prze
mysłowe w zakresie opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi prawne licencjonowania programów kompu
terowych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorski
mi.
(111) 313118
(220) 2016 07 08
(210) 458841
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) NASZE PLONY
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu
gi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostęp
niane on‑line z komputerowej bazy danych lub Internetu, 42 tworze
nie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, projek
towanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum dyskusyj
nych online, hosting portali internetowych, programowanie opro
gramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, projektowanie portali sieciowych, hosting
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie stron interne
towych, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, 45 usługi serwisów społecznościowych on‑line.
(111) 313119
(220) 2016 08 19
(210) 460495
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) ALTERNATYWNY KLUB SPORTOWY ZŁY, Warszawa, PL.
(540) AKS Z ZŁY
(540)

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież ze skóry, szale, szaliki, ban
dany na szyję, kapelusze, czapki, czapki z daszkiem, chusty, fulardy,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony,
korki do butów piłkarskich, buty piłkarskie, obuwie sportowe, obu
wie gimnastyczne, getry, legginsy, koszulki gimnastyczne, koszulki
sportowe, spodenki sportowe, dresy, napierśniki, plastrony, t‑shirty,
32 piwo, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, wody mi
neralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 41 informacja o imprezach rozryw
kowych i rekreacji, gimnastyka jako instruktaż, organizowanie i ob
sługa konferencji, sympozjów, zjazdów, seminariów, szkoleń, kon
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gresów, organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych,
sportowych, publikowanie i wypożyczanie książek, organizowanie
loterii, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych i edukacyj
nych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zawo
dów sportowych, organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych, edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw
z dziedziny kultury fizycznej i sportu, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, realizacja i wystawianie spektakli, wystawianie
spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnia
nie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków re
kreacji, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie
sprzętu sportowego, zawodowe porady w zakresie edukacji i sportu,
kształcenie w zakresie kultury fizycznej, wynajmowanie stadionów
i urządzeń sportowych prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin
sportowych, produkcja filmów, utworów wizualnych, audiowizual
nych.

(111) 313120
(220) 2017 01 15
(210) 466253
(151) 2018 08 23
(441) 2017 05 29
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) MONOLITH
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla insta
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalo
we obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwa
łe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to
wary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materia
łami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamie
niami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami.
(111) 313121
(151) 2017 06 06

(220) 2016 09 12
(441) 2017 02 20

(210) 461360
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(732) SALEREK SŁAWOMIR JERZY, Lublin, PL.
(540) PBM
(510), (511) 1 materiały mineralne do filtracji wody, 3 probiominerał,
kremy, odżywki, balsamy, maseczki z probiminerałem, kosmetyki na
bazie probiminerału, 5 preparaty z probiominerałem dla celów me
dycznych.
(111) 313122
(220) 2017 02 10
(210) 467439
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) The Prudential Assurance Company Limited, Londyn, GB.
(540) START W ŻYCIE PRUDENTIAL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, usługi in
formacji bankowej, usługi doradztwa finansowego, usługi informacji
finansowej, usługi w zakresie operacji finansowych, usługi finanso
we, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, usługi
doradztwa w sprawach finansowych, usługi doradztwa w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(111) 313123
(220) 2017 02 13
(210) 467521
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) HERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) SOLLIDIUM HVAC & INDUSTRY SUPPORT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, gwoździe, dysze
metalowe, haki metalowe, przewody metalowe do instalacji wenty
lacyjnej i klimatyzacyjnej, kotwy łączące, metalowe materiały kon
strukcyjne ogniotrwałe, opaski zaciskowe metalowe do łączenia
rur, przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody meta
lowe, rury i rurki metalowe, podpory słupy metalowe, 11 aparatura
i instalacje chłodnicze, armatura do pieców, instalacje i urządzenia
do chłodzenia, rekuperatory ciepła, elementy grzejne, instalacje
wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do klimaty
zacji, pompy cieplne, kolektory słoneczne, 17 materiały izolacyjne,
taśmy izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, kauczuk syn
tetyczny, materiały ciepłochronne, wełna mineralna jako izolator,
wata szklana do izolacji, taśmy przylepne nie do użytku medyczne
go, biurowego czy domowego, izolatory, osłony niemetalowe do
rur, przewody giętkie niemetalowe, 19 materiały budowlane nie
metalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i kli
matyzacyjnych.
(111) 313124
(220) 2017 02 17
(151) 2018 08 22
(441) 2017 07 31
(732) ZUGIL SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) Z ZUGIL
(540)

(210) 467748

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki na narzędzia i broń, metalowe ka
biny do malowania natryskowego, tunele metalowe, zbiorniki me
talowe, konstrukcje stalowe, 7 urządzenia do malowania, takie jak
linie malarskie, kabiny malarskie, tunele, mieszalniki farb, mieszarki
mechaniczne suszarki do powłok malarskich i ich elementy oraz
projektowanie, kompletacja dostaw, montaż, serwis i generalne do
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stawy tych urządzeń, galwanizacyjne urządzenia, galwanizacyjne
maszyny takie jak automaty galwanizacyjne, wanny galwanizacyjne,
kielichy galwaniczne, filtry, zbiorniki i ich elementy, projektowanie,
kompletacja dostaw, montaż, serwis i generalne dostawy tych urzą
dzeń, 9 instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, szafy rozdzielcze, szafy sterownicze elektryczne, 11 szafy
suszące, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do dystrybucji
wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do oczyszcza
nia ścieków, instalacje do oczyszczania biologicznego, instalacje do
ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje do filtrowania powietrza,
instalacje oświetleniowe i ich elementy, projektowanie, kompletacja
dostaw, montaż, serwis i generalne dostawy tych urządzeń, 37 usługi
malowania i lakierowania, usługi mycia i malowania pojazdów me
chanicznych, 39 transport i przechowywanie odpadów, składowanie
towarów, składowanie odpadów pogalwanicznych, składowanie ma
teriałów hutniczych, składowanie kompletowanych urządzeń dostar
czanych w ramach generalnej dostawy, spedycja, dostawa towarów,
40 usługi nanoszenia powłok galwanicznych, galwanizowanie, usłu
gi obróbki skrawaniem metali, 42 opracowywanie projektów tech
nicznych, projektowanie techniczne, usługi inżynieryjne.

(111) 313125
(220) 2017 04 18
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL.
(540) DEODORIC
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 27.07.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313128
(220) 2016 04 14
(210) 454847
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 1000
(540)

(210) 470582

Kolor znaku: jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
granatowy
(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty dezynfekcyjno‑dezodoryzujące pomiesz
czenia inwentarskie drobiu.
(111) 313126
(220) 2017 05 04
(210) 471219
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) GIERAK MARCEL OPONAFELGA.PL SPÓŁKA CYWILNA,
Bochnia, PL.; GIERAK MARKUS OPONAFELGA.PL SPÓŁKA
CYWILNA, Bochnia, PL.
(540) opona felga.pl największy wyb&oacute;r opon i felg
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02
(510), (511) 12 opony do pojazdów, opony do pojazdów mechanicz
nych, wentyle do opon pojazdów, dętki do opon pneumatycznych,
bieżniki do bieżnikowania opon, kolce do opon, opony ogumienia
pneumatycznego, opony pneumatyczne, antypoślizgowe przyrządy
do opon pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, pokrowce na koła
zapasowe, wolne koła do pojazdów lądowych, ciężarki do wyważa
nia kół pojazdów, kolce do opon, piankowe wkładki do opon, korpu
sy opon, łaty do opon, 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, 37 naprawa opon, wulkanizacja opon
(naprawa), wyważanie opon, czyszczenie pojazdów, 39 dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, skła
dowanie towarów, pakowanie towarów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313127
(220) 2016 04 14
(210) 454841
(151) 2018 07 18
(441) 2016 10 10
(732) AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) 500

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.07.01, 27.07.03,
29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki].
(111) 313129
(220) 2017 05 09
(210) 471431
(151) 2018 08 20
(441) 2017 12 11
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) LIVEFORM
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i pre
paraty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, su
plementy diety do użytku dietetycznego, produkty farmaceutyczne
zawierające komplet witamin i minerałów.
(111) 313130
(220) 2017 05 26
(210) 472219
(151) 2018 08 22
(441) 2017 12 27
(732) ROMANIUK KRZYSZTOF KJL POLAND, Warszawa, PL.
(540) KlinikaAGD
(510), (511) 35 informacja handlowa dotycząca artykułów gospo
darstwa domowego i ich części zamiennych, środków czyszczących,
części zamiennych do radia i telewizorów, sprzedaż hurtowa i deta
liczna artykułów gospodarstwa domowego i ich części zamiennych,
środków czyszczących, części zamiennych do radia i telewizorów.
(111) 313131
(220) 2017 05 29
(210) 472299
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI BIO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnic
twa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzy
wa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia,
preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
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przeznaczone dla przemysłu, 3 środki wybielające i inne substancje
stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal
czania szkodników, fungicydy, herbicydy, 18 skóra i imitacje skór, wy
roby z tych materiałów, w szczególności aktówki, bagaż, baty i bicze,
bigle do torebek, błona z jelit zwierzęcych, chlebaki, chomąta dla koni,
czapraki pod siodła końskie, derki na konie, portfele, w tym etui na kar
ty, etui na klucze, nadto etykiety skórzane, kagańce, klapy na oczy dla
koni, koperty ze skóry do pakowania, kosmetyczki, krupony, kufry ba
gażowe, moleskin, myśliwskie worki, nagłówki do uprzęży, nakolanniki
dla koni, nici ze skóry, skórzane nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, obroże, odzież i okrycia dla zwierząt, okładziny do mebli skó
rzanych, osprzęt do uprzęży, paski, w tym paski do ekwipunku wojsko
wego, pod brodę i skórzane inne niż odzież, plecaki i tornistry, torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole i sprężyny,
portmonetki, postronki do uprzęży, przywieszki do bagażu, pudła
i pudełka, rączki do parasoli i walizek, rzemienie, rzemyki do łyżew, sa
kwy, siodła do jazdy konnej, skórzane pasy na ramię, smycze, stroje dla
zwierząt domowych, strzemiona, szelki do prowadzenia dzieci, skórza
ne sznurówki, tefilin, skórzane siatki, teczki, torby i torebki, uchwyty
do noszenia toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, walizki,
worki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, wyprawione skóry,
zapięcia do siodeł, zawory i wentyle ze skóry, oraz zestawy podróż
ne, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, su
szone 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 produkty zbożowe, chlew, wy
roby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, pro
szek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sos (przyprawy), przyprawy,
lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone
ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty,
żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 42 kontrola
jakości.			
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny

(111) 313132
(220) 2017 06 14
(210) 472941
(151) 2018 08 24
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kasa rejestrująca DF‑1/FV
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 313133
(220) 2017 06 14
(210) 472943
(151) 2018 08 24
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DF‑1/FV
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
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sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.

(111) 313134
(220) 2017 06 14
(210) 472944
(151) 2018 08 24
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kasa rejestrująca PRESTO EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 313135
(220) 2018 02 16
(210) 482442
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) SELEN KOZMETIK INSAAT PAZARLAMA, DANISMANLINK
ITHALAT VE IHRACAT, SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, Stambuł, TR.
(540) URBAN Care natural&#39;s
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji ciała i środki kosmetyczne do
celów pozamedycznych, lotion do włosów, preparaty do pielęgnacji
włosów, szampony, płukanki do włosów, maseczki do włosów, pro
dukty kosmetyczne w postaci aerozoli do pielęgnacji włosów, spraye
do włosów, preparaty do układania włosów, żele do włosów, wosk do
włosów, pianka utrwalająca do włosów.
(111) 313136
(220) 2018 04 23
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) BULUGGIU HANNA, Pęcice Małe, PL.
(540) Fabrizio Italian Bar
(540)

(210) 485166

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi restauracji, catering.
(111) 313137
(220) 2017 06 14
(210) 472947
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRESTO EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
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[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.

(111) 313138
(220) 2017 06 14
(210) 472950
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROFIT EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 313139
(220) 2017 07 06
(210) 473778
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Frutogello
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 05.07.11, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukiernicze],
owocowe (galaretki-) [słodycze], pomadki [cukierki], karmelki [cukier
ki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, słodycze [cukierki], lizaki, cukierki,
galaretki, półprodukty cukiernicze, żelki.
(111) 313140
(220) 2017 07 06
(210) 473779
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Frutogello
(540)

(531) 05.07.11, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pastylki [wyroby cukiernicze],
owocowe (galaretki-) [słodycze], pomadki [cukierki], karmelki [cukier
ki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, galanteria czekoladowa,
galanteria czekoladopodobna, słodycze [cukierki], lizaki, cukierki,
galaretki, półprodukty cukiernicze, żelki.
(111) 313141
(220) 2017 07 06
(210) 473790
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) Gustoso
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ekstrakty mięsne.
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(111) 313142
(220) 2017 07 07
(210) 473818
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 03
(732) FRUSTO SPÓŁDZIELNIA AGROLOK W GOLUBIU‑DOBRZYNIU
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) ViBox
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiu
wanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezyn
sekcyjne.
(111) 313143
(220) 2017 07 10
(210) 473886
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) AKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) AKADA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 9 wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, 16 książ
ki, czasopisma, wydawnictwa na nośnikach papierowych, 35 dys
trybucja materiałów reklamowych, 40 usługi w zakresie poligrafii,
41 przeprowadzanie konkursów czytelniczych.
(111) 313144
(220) 2017 10 26
(210) 478274
(151) 2018 08 06
(441) 2018 01 15
(732) KONDRATOWICZ IRENEUSZ SMACZKI MASZKI, Baranowo, PL.
(540) Smaczki Maszki
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi ka
wiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz
snack‑barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyj
nych, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wy
pożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli,
zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, usłu
gi agencji zakwaterowań‑hotele, pensjonaty, usługi domów tury
stycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje
zakwaterowania tymczasowego.
(111) 313145
(220) 2017 10 27
(210) 478331
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) SARYUSZ‑SZARSKA JOLANTA BOHOZONE, Warszawa, PL.
(540) BohoZone
(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 to
warowego i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także świad
czone online, także za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa,
detaliczna, internetowa artykułów odzieżowych, obuwniczych,
włókienniczych, tekstylnych, dekoratorskich, piśmiennych, jubiler
skich, zegarmistrzowskich, wzornictwa przemysłowego, skórzanych,
nakrycia głowy, kapeluszy, czapek, szali, szali‑tub, kominów, rękawi
czek, akcesoriów na szyję, chust, dzianych butów dla niemowląt, dzia
nych skarpet, skarpet wełnianych, getrów, poncza, części i akcesoria
do wymienionych artykułów, zarządzanie planami lojalnościowymi,
planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi i bonuso
wymi, informacja online dotycząca marketingu, programów lojal
nościowych, bonusowych, organizowanie wystaw, konferencji, gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamo
wym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i in
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ternetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, organizowanie prezentacji w ce
lach handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu
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.

(111) 313146
(220) 2017 11 14
(210) 478927
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) dekoral Do dzieła!
(540)
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tions, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w apli
kacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi re
klamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie roz
powszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowa
dzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów w celach han
dlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamo
wego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia,
redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marke
tingowych, usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszech
niania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w za
kresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii marketin
gowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 313147
(220) 2017 11 17
(210) 479082
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) made in MAŁOPOLSKA
(540)
Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 01.01.04, 24.17.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kit stolarski, szpachlówki (pasty do wypełniania dla
przemysłu budowlanego), 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki,
w tym barwniki do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpie
czające drewno, preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla bu
downictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
preparaty do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, powło
ki gruntowe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do
malowania, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcień
czalniki i barwniki do farb i lakierów, pigmenty, środki do usuwania
tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smo
ła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub
gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące
do systemów ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, powło
ki gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie,
wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugo
wania, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników,
w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i za
bezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barw
ników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowa
nych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników
i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środ
ków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta
licznej i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych, rur
sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu,
smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomni
ków niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących
na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu
lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych,
powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlo
wych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek
samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin, usługi
w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych i interne
towych zajmujących się sprzedażą ww. towarów, usługi w zakresie
gromadzenia ww. towarów w celu umożliwienia odbiorcom wygod
nego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu
i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public rela

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, fioletowy, niebieski, zielony,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Alarmy i urządzenia ostrzegawcze. Aplikacje do pobra
nia na smartfony. Aplikacje komputerowe do pobrania. Automatycz
ne sekretarki. Automatyczne systemy kontroli dostępu. Banki ener
gii. Centrale telefoniczne. Nośniki pamięci. Elektroniczne karty
chipowe. Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dy
daktyczne, 16 Adresatki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Arty
kuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ściera
nia, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety
wstępu, Bony, Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tema
tyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne,
Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupo
ny, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla arty
stów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby
papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudeł
ka, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, 18 Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, arty
kułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty do noszenia
niemowląt, Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na
dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki mar
szowe i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe ple
caki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwie
rząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele,
Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki
biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 Akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym,
ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki
bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czap
ki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki
z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne
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stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonal
ne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne kra
waty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony dam
skie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do
biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżo
we ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użyt
ku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku
w grach fabularnych, kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszu
le, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu ame
rykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, ko
szulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe
do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z na
drukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krót
kie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki
nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboar
dowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, leg
ginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na
oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ka
mizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramio
na, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie
codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla męż
czyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, 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 pa
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane
kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez ręka
wów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawicz
ki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice,
Spódnico‑spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje pla
żowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie pa
pierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki, welony [odzież], Wy
prawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, 28 Artykuły gimnastyczne,
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Auto
maty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry,
Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki
[zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe],
Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sporto
we], Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butel
ki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami,
Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do
paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki,
Domki dla lalek, Domki do zabawy, Drobne upominki rozdawane
podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe,
Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskują
ce [artykuły sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elek
troniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy wydają
ce sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków
dla lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekra
nów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury
szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w do
mino, Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne,
Gry go, Gry muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry polegające
na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny
mi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do za
bawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Kalafonia używana
przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki],
Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bin
go, Karty do gry, Kije do gier, Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie,
Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Konstrukcje
do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardo
we, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry] ,Lotnie, Łóżka dla lalek,
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze,
Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingo
wych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania
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piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane
lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemow
ląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki
[artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze (części
strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody
czy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Para
lotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier,
Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe za
bawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneuma
tyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Pro
ce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzu
cania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz
nych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie,
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice
do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trój
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze
[tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Sanki (artykuły
sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery
treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłka
rzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonaro
dzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Sza
chownice, Szachy, 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, Trampoliny, Trampoliny
[artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Ukła
danki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicz
nych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki,
Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na
torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych,
Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, 35 Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
sprzedażą, Analiza danych biznesowych, Analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynko
we, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie informa
cji handlowych konsumentom, Dystrybucja broszur reklamowych,
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów re
klamowych, marketingowych i promocyjnych, Fotokopiowanie, Fak
turowanie, Gromadzenie danych, Informacje handlowe, Kolportaż
próbek, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing bezpo
średni, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Ocena możliwości
dla działalności gospodarczej, Negocjowanie umów kupna i sprzeda
ży towarów, Opracowywanie informacji o firmie, Opracowywanie
pomysłów dla ekonomii biznesu, Opracowywanie statystyk bizneso
wych i informacji handlowych, Organizacja subskrypcji mediów in
formacyjnych, Organizacja targów handlowych, Organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw dla bizne
su i handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizowa
nie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży, Organizowanie prze
strzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie targów handlowych,
Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i tar
gów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie i prowadze
nia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodar
czych i reklamowych, Planowanie spotkań biznesowych, Pokazy
handlowe, Pokazy towarów, Pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Promocyjne usługi handlowe, Promowa
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie wydarzeń
specjalnych, Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie badań
marketingowych, Przetwarzanie danych do celów administracyj
nych, Przygotowanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na
rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
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Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Przygotowywa
nie reklam, Rachunkowość, księgowość i audyt, Reklama i marketing,
Reklama, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpowszech
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, Umieszczanie reklam, Usługi biu
rowe, Usługi handlu detalicznego, Usługi marketingowe, Usługi mar
ketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywa
cyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi pu
blic relations, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
sprzedaży detalicznej towarów takich jak Alarmy i urządzenia ostrze
gawcze, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputero
we do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy
kontroli dostępu, Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pa
mięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne urządzenia i przy
rządy instruktażowe i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy,
Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do
korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [arty
kuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżo
we, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz fi
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie,
Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty
informacyjne, Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe,
Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe, Plakaty, Pocztówki, Prze
mysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony [artykuły piśmienne],
Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Aktówki, Ak
tówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże
podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże lekkie torby sporto
we do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty, Kopertówki, Kosme
tyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski rata
nowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe
torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki
i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do baga
żu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Tecz
ki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty
kuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykułu
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję,
berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluz
ki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body nie
mowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chus
ty noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę,
czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki
i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy],
czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki,
długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne czę
ści ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papie
rowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma
łych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciw
słoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe sza
le, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezo
ny [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sporto
we, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze
bieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpie
lowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla
siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do
uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, ko
szulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim
rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez ręka
wów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki pu
chowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurt
ki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe
kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze,
muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzema
kalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla ko
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biet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, Odzież dla kierowców sa
mochodowych, 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, Panto
fle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łą
czące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowy
wania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto
we, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym
palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnicospodenki, Stroje do
judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turba
ny, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosz
nicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty do
gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Base
ny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki
startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń
harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sporto
we], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych,
Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania,
Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki),
Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry
elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektro
niczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe,
Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [mo
dele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do
gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby
choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karcia
ne, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę
czami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulaj
nogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy,
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabaw
ki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije
do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [za
bawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce,
Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyż
wy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawko
we, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw
nościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do
kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Mode
le będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nago
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty,
Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra
niacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe,
Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pier
ścienie do [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do
gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płe
twy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompo
wania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznic
twa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stoso
wane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe,
Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Ręka
wice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty za
bawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową
[gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do
zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkar
ski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły
bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelają
ce zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria
dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadżety na impre
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zy, 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, Tram
poliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do upra
wiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choin
kowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek
magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie
kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki
na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych,
Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, Usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak
Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania na smartfo
ny, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki,
Automatyczne systemy kontroli dostępu, Banki energii, Centrale te
lefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektro
niczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Adresat
ki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły pi
śmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony
Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej,
Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar
chitektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opa
kowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki,
Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do deko
racji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały in
struktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe,
Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony
[artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do
pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz
nych, Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [wa
lizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby po
dróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty,
Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe i trek
kingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe
portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski
skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki,
Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smy
cze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chu
sty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, ban
dany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna,
blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy po
larowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kaptu
rem, body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na
głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale
na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez dasz
ków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia
głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek,
daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, do
wolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartu
chy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funk
cjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla
niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkie
ty, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsu
it], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony spor
towe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież],
komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami,
komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecię
cych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych,
kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci,
koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bry
czesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania spor
tów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki
z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki
bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne,
kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki spor
towe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie su
kienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie
apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie
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płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nie
przemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie
dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sporto
we, obuwie wspinaczkowe, 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, Panto
fle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łą
czące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowy
wania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto
we, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym
palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnico‑spodenki, Stroje do
judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turba
ny, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosz
nicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty do
gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Base
ny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki
startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń
harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sporto
we], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych,
Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania,
Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki),
Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry
elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektro
niczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe,
Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [mo
dele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do
gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby
choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karcia
ne, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę
czami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulaj
nogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy,
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabaw
ki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije
do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [za
bawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce,
Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyż
wy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawko
we, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw
nościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do
kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Mode
le będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nago
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty,
Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra
niacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe,
Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pier
ścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty,
Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym ko
cykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Po
jazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowa
ne do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory
do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przy
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria
do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfo
we, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut
podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samo
chody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów,
Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do za
bawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stoło
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wego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków,
Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadże
ty na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], Śnieg sztuczny
na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Tor
by na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na narty i deski surfin
gowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra],
Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na
świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urzą
dzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki
treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryj
nych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi w zakresie pro
mocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wy
staw i prezentacji produktów, Zarządzenie działalnością gospodar
czą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich],
41 Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób
trzecich, Badania edukacyjne, Centra rozrywki, Degustacje win [usłu
gi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Doradztwo
w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja rozrywka i sport, Edukacyjne
usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków innych
niż reklamowe w Internecie, Funkluby, Fotografia, Fotografia Portre
towa, Fotoreportaże, Gry losowe, Imprezy kulturalne, Imprezy z de
gustacją win w celach kulturalnych, Informacja o imprezach rozryw
kowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działalności
kulturalnej, Koncerty muzyczne, Konkursy muzyczne, Kształcenie
praktyczne [pokazy], Kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi
zycznej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Montaż
filmów, Nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie na
taśmach wideo, Nauczanie, Nauczanie dotyczące zarządzania, Na
uczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, prze
mysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Nauka projektowania wnętrz, Organizacja gier, Organizacja i prezen
tacja widowisk, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Or
ganizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych
z sektorem turystycznym, Organizacja i przeprowadzanie aktywno
ści kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko
wych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja wido
wisk, Organizacja zajęć, Organizowanie festynów w celach rozrywko
wych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo
wanie gier, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowa
dzenie konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], Organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze
nie edukacyjnych grup dyskusyjnych nie online, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i pro
wadzenie zajęć, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach roz
rywkowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie
konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji zwią
zanych z biznesem, Organizowanie konferencji dotyczących działal
ności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie kon
kursów, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie
kwizów, Organizowanie loterii, Organizowanie pokazów w celach
kulturalnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie warszta
tów, Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw w celach kul
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów, Pokazy edu
kacyjne, Produkcja filmów wideo i D /D, Publikacje multimedialne,
publikacje broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publiko
wanie książek, czasopism, Publikowanie katalogów dotyczących tu
rystyki, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowa
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
multimedialne książek, Rozrywka, Szkolenia, Udostępnianie publika
cji online, Udzielanie informacji, Usługi edukacyjne, Usługi rozrywko
we, Usługi rekreacyjne.
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(510), (511) 9 Alarmy i urządzenia ostrzegawcze. Aplikacje do pobra
nia na smartfony. Aplikacje komputerowe do pobrania. Automatycz
ne sekretarki. Automatyczne systemy kontroli dostępu. Banki ener
gii. Centrale telefoniczne. Nośniki pamięci. Elektroniczne karty
chipowe. Elektroniczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dy
daktyczne, 16 Adresatki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Arty
kuły do pisania i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ściera
nia, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety
wstępu, Bony, Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tema
tyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne,
Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupo
ny, Książki, Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla arty
stów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Materiały instruktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby
papierowe, Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudeł
ka, Szablony [artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, 18 Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, arty
kułu podróżne [walizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty do noszenia
niemowląt, Duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku,
Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na
dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki mar
szowe i trekkingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe ple
caki, Małe portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwie
rząt, Opaski skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele,
Portmonetki, Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki
biodrowe, Smycze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, 25 Akcesoria na szyję,
apaszki, apaszki [chusty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym,
ascoty, bandany, bandany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna,
bielizna termoaktywna, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, body niemowlęce, chustki [apaszki],
chustki na głowę, chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty [odzież], chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki
bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki i czapeczki sportowe, czap
ki kucharskie, czapki [nakrycia głowy], czapki wełniane, czapki
z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki, długie kurtki, długie luźne
stroje, długie szale damskie, dowolne części ubrań [stroje], dzianina
[odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papierowe, fartuszki, funkcjonal
ne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, jedwabne kra
waty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe szale, kombinezony dam
skie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, kombinezony sportowe, kombinezony [odzież], komplety do
biegania [odzież], komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżo
we ze spodenkami, komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użyt
ku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku
w grach fabularnych, kostiumym kąpielowe, kostiumy taneczne, ko
szule, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo,
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sporto
we do uprawiania sportów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, koszulki z długim rękawem, koszulki na ramiączkach,
krótkie spodnie, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane,
kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snow
boardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie,
legginsy, letnie sukienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na
oczy, męskie apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i ka
mizelki, męskie płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramio
na, nauszniki, nieprzemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie
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codzienne, obuwie dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla męż
czyzn, obuwie sportowe, obuwie wspinaczkowe, 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 pa
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane
kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez ręka
wów, Podkoszulki sportowe, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawicz
ki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice,
Spódnico‑spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, Stroje pla
żowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie pa
pierowe, Trykoty [ubrania], Turbany, Woalki, welony [odzież], Wy
prawki dziecięce, Wyroby pończosznicze, 28 Artykuły gimnastyczne,
artykuły i sprzęt sportowy, artykuły myśliwskie i wędkarskie, Auto
maty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry,
Balony, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki
[zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki startowe [artykuły sportowe],
Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sporto
we], Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Butel
ki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie z przymocowanymiłyżwami,
Choinki z materiałów syntetycznych, Czapki karnawałowe, Deski do
paddieboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe, Deskorolki,
Domki dla lalek, Domki do zabawy, Drobne upominki rozdawane
podczas przyjęcia, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe,
Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry elektroniczne, Ekrany maskują
ce [artykuły sportowe], Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elek
troniczne zabawki do nauki, Elektroniczne figurki do zabawy wydają
ce sygnały świetlne i dźwiękowe, Elementy wyposażenia domków
dla lalek, Figurki do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekra
nów gier przenośnych, Figurki [modele w zmniejszonej skali], Figury
szachowe, Futerały na akcesoria do gier, Gitary do zabawy, Gra w do
mino, Gra w kulki, Grające ozdoby choinkowe, Gry, Gry elektroniczne,
Gry go, Gry muzyczne, Gry karciane, Gry planszowe, Gry polegające
na budowaniu, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny
mi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Gry zabawki i akcesoria do za
bawy, Grzechotki, Hantle, Hulajnogi [zabawki], Kalafonia używana
przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki],
Kapiszony wybuchowe [zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bin
go, Karty do gry, Kije do gier, Kije do snookera, Kije hokejowe, Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie,
Konfetti, Konie na biegunach [zabawki], Konsole do gier, Konstrukcje
do zabawy, Kości do gry, Kręgle, Kubki na kości do gry, Kule bilardo
we, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce, Lotki [gry] ,Lotnie, Łóżka dla lalek,
Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Marionetki, Maski szermiercze,
Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty do desek windsurfingo
wych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania
piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane
lalki umieszczone jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemow
ląt, Misie pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów
w zmniejszonej skali, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki
[artykuły sportowe], Narty, Narty skiboardowe, Ochraniacze (części
strojów sportowych], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody
czy], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Para
lotnie, Pasy do pływania, Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier,
Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Pluszowe za
bawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do pływania, Pneuma
tyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Pro
ce [artykuły sportowe], Przybory do łucznictwa, Przyrządy do wyrzu
cania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz
nych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie,
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, Rękawice
do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty zabawkowe, Rowery trój
kołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze
[tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do zabawy, Sanki (artykuły
sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery
treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłka
rzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelające zabawki bożonaro
dzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Sza
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chownice, Szachy, 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, Trampoliny, Trampoliny
[artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do uprawiania skoku
o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Ukła
danki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicz
nych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie kajaki,
Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na
torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych,
Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, 35 Administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, Administrowanie dotyczące marketingu,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie
sprzedażą, Analiza danych biznesowych, Analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalno
ści gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania rynko
we, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie informa
cji handlowych konsumentom, Dystrybucja broszur reklamowych,
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów re
klamowych, marketingorych i promocyjnych, Fotokopiowanie, Fak
turowanie, Gromadzenie danych, Informacje handlowe, Kolportaż
próbek, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing bezpo
średni, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Ocena możliwości
dla działalności gospodarczej, Negocjowanie umów kupna i sprzeda
ży towarów, Opracowywanie informacji o firmie, Opracowywanie
pomysłów dla ekonomii biznesu, Opracowywanie statystyk bizneso
wych i informacji handlowych, Organizacja subskrypcji mediów in
formacyjnych, Organizacja targów handlowych, Organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw dla bizne
su i handlu, Organizacja wystaw w celach handlowych, Organizowa
nie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży, Organizowanie prze
strzeni reklamowej w gazetach, Organizowanie targów handlowych,
Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i tar
gów w celach biznesowych i promocyjnych, Planowanie i prowadze
nia targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodar
czych i reklamowych, Planowanie spotkań biznesowych, Pokazy
handlowe, Pokazy towarów, Pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej, Promocyjne usługi handlowe, Promowa
nie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie wydarzeń
specjalnych, Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie badań
marketingowych, Przetwarzanie danych do celów administracyj
nych, Przygotowanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie
i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na
rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, Przygotowywa
nie reklam, Rachunkowość, księgowość i audyt, Reklama i marketing,
Reklama, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Rozpowszech
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, Umieszczanie reklam, Usługi biu
rowe, Usługi handlu detalicznego, Usługi marketingowe, Usługi mar
ketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, Usługi programów lojalnościowych, motywa
cyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi pu
blic relations, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
sprzedaży detalicznej towarów takich jak Alarmy i urządzenia ostrze
gawcze, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje komputero
we do pobrania, Automatyczne sekretarki, Automatyczne systemy
kontroli dostępu, Banki energii, Centrale telefoniczne, Nośniki pa
mięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektroniczne urządzenia i przy
rządy instruktażowe i dydaktyczne, Adresatki, Akwarele, Albumy,
Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły do
korektorowania i ścierania, Artykuły piśmiennicze, Atlasy, Bloki [arty
kuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony Broszury, Czasopisma branżo
we, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dekoracje, Dzieła sztuki oraz fi
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie,
Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opakowaniowy, Katalogi, Karty
informacyjne, Koperty, Kupony, Książki, Mapy, Materiały drukowane,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne
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i wyposażenie edukacyjne, Materiały instruktażowe i szkoleniowe,
Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe, Plakaty, Pocztówki, Prze
mysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony [artykuły piśmienne],
Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Aktówki, Ak
tówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [walizki, torby], Bagaże
podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże lekkie torby sporto
we do noszenia na nadgarstku, Duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty, Kopertówki, Kosme
tyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe i trekkingowe, laski rata
nowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe
torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski skórzane, Parasolki
i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Przywieszki do baga
żu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smycze dla zwierząt, Tecz
ki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne arty
kuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chusty], artykułu
odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, bandany na szyję,
berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna, blezery, bluz
ki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, body nie
mowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na głowę, chus
ty noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale na głowę,
czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez daszków, czapki
i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia głowy],
czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek, daszki,
długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dowolne czę
ści ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartuchy papie
rowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i ma
łych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki, kapelusze przeciw
słoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkiety, kaszmirowe sza
le, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], kombinezony
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony sportowe, kombinezo
ny [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sporto
we, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze
bieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy kąpie
lowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci, koszulki dla
siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bryczesy do
uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania sportów, ko
szulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki z długim
rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki bez ręka
wów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki pu
chowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurt
ki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie sukienki, małe
kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie apaszki, męski
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze,
muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nieprzema
kalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla ko
biet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, ocieplacze, odzież, Odzież dla kierowców sa
mochodowych, 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, Panto
fle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łą
czące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowy
wania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto
we, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym
palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnicospodenki, Stroje do
judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turba
ny, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosz
nicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty do
gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Base
ny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki
startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń
harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sporto
we], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie
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z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych,
Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania,
Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki),
Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry
elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektro
niczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe,
Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [mo
dele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do
gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby
choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karcia
ne, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę
czami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulaj
nogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy,
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabaw
ki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije
do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [za
bawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce,
Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyż
wy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawko
we, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw
nościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do
kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Mode
le będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nago
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty,
Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra
niacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe,
Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pier
ścienie do [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do
gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płe
twy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy zdalnie
sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowane do pompo
wania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory do łucznic
twa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stoso
wane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe,
Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Ręka
wice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Roboty za
bawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową
[gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody do
zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów, Sprzęt wędkar
ski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stoły
bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strzelają
ce zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria
dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadżety na impre
zy, 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, Tram
poliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra], Tyczki do upra
wiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na świeczki choin
kowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek
magicznych, Urządzenia pływackie do pływania, Warcaby, Wąskie
kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki
na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla zwierząt domowych,
Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli
w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów
w pomniejszonej skali, Usługi sprzedaży hurtowej towarów takich jak
Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Aplikacje do pobrania na smartfo
ny, Aplikacje komputerowe do pobrania, Automatyczne sekretarki,
Automatyczne systemy kontroli dostępu, Banki energii, Centrale te
lefoniczne, Nośniki pamięci, Elektroniczne karty chipowe, Elektro
niczne urządzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Adresat
ki, Akwarele, Albumy, Aplikacje z papieru, Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły pi
śmiennicze, Atlasy, Bloki [artykuły papiernicze], Bilety wstępu, Bony
Broszury, Czasopisma branżowe, Czasopisma o tematyce ogólnej,
Dekoracje, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele ar
chitektoniczne, Fotografie, Gazety, Kalkomanie ścienne, Karton opa
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kowaniowy, Katalogi, Karty informacyjne, Koperty, Kupony, Książki,
Mapy, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do deko
racji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały in
struktażowe i szkoleniowe, Obrazy, Papier i Karton, Torby papierowe,
Plakaty, Pocztówki, Przemysłowy papier i karton, Pudełka, Szablony
[artykuły piśmienne], Szablony znakowania, Torebki oraz artykuły do
pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz
nych, Aktówki, Aktówki wykonane ze skóry, artykułu podróżne [wa
lizki, torby], Bagaże podróżne, Chusty donoszenia niemowląt, Duże
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby po
dróżne ze sztywnej skóry, Dyplomatki, Etui, futerały na dokumenty,
Kopertówki, Kosmetyczki, Kufry i walizki, Laski, kijki marszowe i trek
kingowe, laski ratanowe, Małe damskie torebki, Małe plecaki, Małe
portmonetki, Małe torby dla mężczyzn, Odzież dla zwierząt, Opaski
skórzane, Parasolki i parasole, Paski, Plecaki, Portfele, Portmonetki,
Przywieszki do bagażu, Rzemienie, Sakwy, Saszetki biodrowe, Smy
cze dla zwierząt, Teczki, Torby, Torebki, Walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, Akcesoria na szyję, apaszki, apaszki [chu
sty], artykułu odzieżowe w stylu sportowym, ascoty, bandany, ban
dany na szyję, berety, bezrękawniki, bielizna, bielizna termoaktywna,
blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy po
larowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kaptu
rem, body niemowlęce, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty na
głowę, chusty noszone na ramionach, chusty [odzież], chusty, szale
na głowę, czapki baseballowe, czapki bajsbolówki, czapki bez dasz
ków, czapki i czapeczki sportowe, czapki kucharskie, czapki [nakrycia
głowy], czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki, daszki czapek,
daszki, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, do
wolne części ubrań [stroje], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fartu
chy papierowe, fartuszki, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funk
cjonalne spodnie termoaktywne, jednoczęściowa odzież dla
niemowląt i małych dzieci, jedwabne krawaty, kalosze, kamizelki,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaptury, kaszkie
ty, kaszmirowe szale, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsu
it], kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony spor
towe, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież],
komplety koszulek i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami,
komplety sportowe, kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecię
cych zabaw przebieranych, kostiumy do użytku w grach fabularnych,
kostiumy kąpielowe, kostiumy taneczne, koszule, koszulki dla dzieci,
koszulki dla siatkarzy, koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki sportowe i bry
czesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe do uprawiania spor
tów, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, koszulki
z długim rękawem, koszulki na ramiączkach, krótkie spodnie, kurtki
bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki futrzane, kurtki nieprzemakalne,
kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki spor
towe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, legginsy, letnie su
kienki, małe kapelusze, maski do spania, maski na oczy, męskie
apaszki, męski i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie
płaszcze, muszki, nakrycia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki, nie
przemakalna odzież wierzchnia, obuwie, obuwie codzienne, obuwie
dla kobiet, obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie sporto
we, obuwie wspinaczkowe, 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, Panto
fle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łą
czące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do przechowy
wania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna],
Pelerynki, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy,
Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sporto
we, Podwiązki, Poncza, Pulowery, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym
palcem, Sandały, Skarpetki, Spódnice, Spódnico‑spodenki, Stroje do
judo, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe,
Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki,
Szarfy [do ubrania], Śliniaki nie papierowe, Trykoty [ubrania], Turba
ny, Woalki, welony [odzież], Wyprawki dziecięce, Wyroby pończosz
nicze, Artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły
myśliwskie i wędkarskie, Automaty do gier na monety, Automaty do
gier wideo, Automaty do gry, Balony, Bańki mydlane [zabawki], Base
ny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Biżuteria zabawkowa, Bloki
startowe [artykuły sportowe], Bodyboard, Broń do szermierki, Broń
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harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sporto
we], Broń zabawkowa, Butelki do karmienia lalek, Buty łyżwiarskie
z przymocowanymi łyżwami, Choinki z materiałów syntetycznych,
Czapki karnawałowe, Deski do paddieboardingu, Deski do pływania,
Deski surfingowe, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki do zabawy,
Drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, Drony (zabawki),
Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki na choinkę, Edukacyjne gry
elektroniczne, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Elektroniczne
zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne zabawki do nauki, Elektro
niczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne i dźwiękowe,
Elementy wyposażenia domków dla lalek, Figurki do zabawy, Folie
ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Figurki [mo
dele w zmniejszonej skali], Figury szachowe, Futerały na akcesoria do
gier, Gitary do zabawy, Gra w domino, Gra w kulki, Grające ozdoby
choinkowe, Gry, Gry elektroniczne, Gry go, Gry muzyczne, Gry karcia
ne, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obrę
czami, Gry zabawki i akcesoria do zabawy, Grzechotki, Hantle, Hulaj
nogi [zabawki], Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy,
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe [zabaw
ki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Kije do gier, Kije
do snookera, Kije hokejowe, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła
do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [za
bawki], Konsole do gier, Konstrukcje do zabawy, Kości do gry, Kręgle,
Kubki na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Lalki do zabawy, Latawce,
Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyż
wy, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawko
we, Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń spraw
nościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do
kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna
w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Mode
le będące zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Nago
lenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Narty,
Narty skiboardowe, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochra
niacze na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pałeczki mażoretkowe,
Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pier
ścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty,
Plansze do gry w warcaby, Pluszowe zabawki z przymocowanym ko
cykiem, Płetwy do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Po
jazdy zdalnie sterowane do zabawy, Pompki specjalnie przystosowa
ne do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły sportowe], Przybory
do łucznictwa, Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przy
rządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice
baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria
do gier], Rękawice do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfo
we, Roboty zabawkowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut
podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samo
chody do zabawy, Sanki [artykuły sportowe] Siatki do sportów,
Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do za
bawek, Stoły bilardowe, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stoło
wego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków,
Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Śmieszne gadże
ty na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyjęcia], Śnieg sztuczny
na choinki, Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Tor
by na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na narty i deski surfin
gowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Tryktrak [gra],
Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka dla lalek, Uchwyty na
świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Urządzenia do gier, Urzą
dzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Wąskie kajaki, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki
treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Zabawki, Zabawki dla
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier loteryj
nych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żyroskopy i stabilizatory lotu
do modeli samolotów w pomniejszonej skali, Usługi w zakresie pro
mocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wy
staw i prezentacji produktów, Zarządzenie działalnością gospodar
czą, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich],
41 Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób
trzecich, Badania edukacyjne, Centra rozrywki, Degustacje win [usłu
gi edukacyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], Doradztwo
w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, Doradztwo w zakresie
sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe),
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Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja rozrywka i sport, Edukacyjne
usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków innych
niż reklamowe w Internecie, Funkluby, Fotografia, Fotografia Portre
towa, Fotoreportaże, Gry losowe, Imprezy kulturalne, Imprezy z de
gustacją win w celach kulturalnych, Informacja o imprezach rozryw
kowych, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące działalności
kulturalnej, Koncerty muzyczne, Konkursy muzyczne, Kształcenie
praktyczne [pokazy], Kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi
zycznej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Montaż
filmów, Nagranie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie na
taśmach wideo, Nauczanie, Nauczanie dotyczące zarządzania, Na
uczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, prze
mysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Nauka projektowania wnętrz, Organizacja gier, Organizacja i prezen
tacja widowisk, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Or
ganizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych
z sektorem turystycznym, Organizacja i przeprowadzanie aktywno
ści kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko
wych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja wido
wisk, Organizacja zajęć, Organizowanie festynów w celach rozrywko
wych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo
wanie gier, Organizowanie i prowadzenie loterii, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowa
dzenie konkursów [edukacyjnych i rozrywkowych], Organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze
nie edukacyjnych grup dyskusyjnych nie oniine, Organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i pro
wadzenie zajęć, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach roz
rywkowych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie
konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji zwią
zanych z biznesem, Organizowanie konferencji dotyczących działal
ności kulturalnej, Organizowanie konferencji, Organizowanie kon
kursów, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie
kwizów, Organizowanie loterii, Organizowanie pokazów w celach
kulturalnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie warszta
tów, Organizowanie wykładów, Organizowanie wystaw w celach kul
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów, Pokazy edu
kacyjne, Produkcja filmów wideo i D/D, Publikacje multimedialne,
publikacje broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publiko
wanie książek, czasopism, Publikowanie katalogów dotyczących tu
rystyki, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowa
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie
multimedialne książek, Rozrywka, Szkolenia, Udostępnianie publika
cji oniine, Udzielanie informacji, Usługi edukacyjne, Usługi rozrywko
we, Usługi rekreacyjne .

(111) 313149
(220) 2017 11 25
(210) 479421
(151) 2018 08 07
(441) 2018 02 05
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) BRAVO Sport POLECA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
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MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na
pędy dyskowe, monitory‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo
niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro
gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, na
grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu
terach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziem
skie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto
we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakre
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada
nia rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowa
nia, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działal
nością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działal
ności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przed
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji infor
macji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywa
nie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu
i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja
informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w kompute
rowych bazach danych, systematyzacja informacji w komputero
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządza
nie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usłu
gi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w po
staci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych,
bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowa
nych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania
sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usłu
gi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
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plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmo
wania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespon
dencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci kompu
terowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekora
cja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów re
klamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania in
formacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym
w formie komunikatów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewi
zyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewi
zyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, wi
dowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów
sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słucha
czy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za
pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa,
zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komuni
kacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali kom
puterowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i te
legraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomu
nikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do
światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji pro
gramów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i telein
formatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypoży
czanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji
przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie
łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa prze
kazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci kompute
rowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światło
wodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru pro
gramu, usługi dostarczania informacji on‑line, usługi zapewniające
dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych tele
wizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz
portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periody
ków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu,
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie eduka
cji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony natural
nego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przy
rody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielo
nych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja fil
mów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i na
uczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizo
wanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, or
ganizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjaz
dów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organi
zowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/
słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, pu
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
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on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych
i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż progra
mów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wi
deo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprzesyłalnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie
imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie im
prez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozryw
kowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do
programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów,
usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywa
nie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych zwią
zanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji eduka
cyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania stosowania
i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obniżania zu
życia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania su
rowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania pro
gramów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym
zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych
w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sporto
wych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmują
cych w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa
i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia
palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania
postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania mate
riałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłasz
cza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi
i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc po
trzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień
od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni,
przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stro
nami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktuali
zacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramo
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogra
mowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwer
sja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi
projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego,
opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań
naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w za
kresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialno
ści ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 313150
(220) 2017 11 27
(210) 479432
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FLUIDOTUSS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz
niczych.
(111) 313151
(220) 2017 11 29
(210) 479543
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 30
(732) KIBIŃ DANIEL DELTA TECHNIQUE, Lipnik, PL.
(540) ENVOMATIC
(510), (511) 7 maszyny do wytwarzania kopert z wkładem folii z bą
belkami.
(111) 313152
(220) 2017 12 07
(210) 479848
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) Amazon Europe Core S.a.r.l., Luksemburg, LU.
(540)
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 01.15.15, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do rozpoznawania komend głoso
wych i mowy, oprogramowanie do konwersji mowy na tekst i stero
wanych głosem aplikacji oprogramowania, oprogramowanie asy
stujące, oprogramowanie do automatyzacji i integracji urządzeń
domowych, oprogramowanie do integracji pojazdu osobowego,
oprogramowanie do komunikacji bezprzewodowej do transmisji
głosu, dźwięku, obrazu i danych, oprogramowanie wyszukiwarek
internetowych, oprogramowanie komputerowe do kontroli infor
macji sterowanych głosem i osobistych urządzeń asystujących,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami oso
bistymi, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu,
przeglądania i przeszukiwania online baz danych, treści audio, wi
deo i multimedialnych, gier i aplikacji, rynków aplikacji oprogramo
wania, oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu,
monitorowania, śledzenia, wyszukiwania, zapisywania i udostęp
niania informacji na tematy będące przedmiotem ogólnego zainte
resowania, oprogramowanie komputerowe do świadczenia usług
w zakresie sprzedaży detalicznej i usług zamawiania szerokiej gamy
produktów konsumpcyjnych, oprogramowanie komputerowe do
użytku w celu łączenia i kontroli Internetu przedmiotów urządzeń
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do łączenia, ob
sługi, integrowania, kontroli i zarządzania podłączonymi do sieci
elektronicznymi urządzeniami konsumpcyjnymi, domowymi urzą
dzeniami klimatyzacyjnymi, produktami oświetleniowymi i osobi
stym oprogramowaniem pojazdu za pośrednictwem sieci bezprze
wodowych, oprogramowanie komputerowe do użytku przez inne
osoby w celu rozwoju oprogramowania do zarządzania, łączenia
i obsługi urządzeń elektronicznych Internetu przedmiotów (IoT),
oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programo
wania aplikacji (API), zestawy programistyczne (SDK) składające się
z narzędzi do opracowywania oprogramowania komputerowego
do rozwoju dostarczania usług głosowych i technologii rozumienia
języka naturalnego w globalnych sieciach komputerowych, sieciach
bezprzewodowych i sieciach łączności elektronicznej, zestawy pro
gramistyczne (SDK) składające się z oprogramowania komputerowe
go do opracowywania, użytkowania i współdziałania interfejsów API,
które są wykorzystywane przez urządzenia elektroniczne, systemy
i węzły wymiany danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych
i Internetu oraz które łączą się z przechowywaniem danych w chmu
rze i usługi wymiany, zestawy programistyczne (SDK) zawierające
narzędzia do opracowywania oprogramowania i wykorzystania jako
interfejs oprogramowania aplikacji (API) do tworzenia oprogramo
wania i aplikacji związanych z podłączonymi do Internetu urządze
niami elektronicznymi dla konsumentów, interfejs programowania
aplikacji (API), mianowicie oprogramowanie ułatwiające rozwój na
rzędzi do świadczenia usług głosowych i narzędzi do samodzielnego
asystowania w związku z elektronicznymi urządzeniami konsumenc
kimi, komputerowe oprogramowanie użytkowe do podręcznych
urządzeń bezprzewodowych, a mianowicie oprogramowanie do
kontroli, integracji, obsługi, łączenia i zarządzania urządzeniami do
sterowania głosowego, a mianowicie inteligentnymi urządzeniami
elektronicznymi i elektronicznymi osobistymi urządzeniami asystu
jącymi w chmurze i sterowanymi głosem, narzędzia programistyczne
dla komputerów, 35 usługi realizacji zamówień, dostarczanie infor
macji o produkcie w celu udzielenia pomocy przy wyborze towaru
konsumpcyjnego w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta, udo
stępnianie informacji konsumenckich i związanych z nimi nowinek
w dziedzinie sportu, rozrywki, biznesu i finansów, polityki i rządu,
zdrowia i sprawności fizycznej, pogody, nauki i technologii, podróży,
sztuki i literatury, stylu życia i rozwoju osobistego, pojazdów i trans
portu, edukacji i rozwoju dziecka, nieruchomości, mody i designu,
żywienia oraz gotowania, dekorowania domu, muzyki i kina, historii,
medycyny, prawa i bieżących wydarzeń, 41 udostępnianie nagrań
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muzycznych i podcastów nie przeznaczonych do pobrania, przygo
towywanie serwisów informacyjnych, zawierających również ko
mentarze, w zakresie bieżących wydarzeń, rozrywki, wydarzeń kultu
ralnych, wiadomości, sportu, rozrywki, biznesu i finansów, polityki
i rządu, zdrowia i sprawności fizycznej, pogody, nauki i techniki, po
dróży, sztuki i literatury, stylu życia i rozwoju osobistego, pojazdów
i transportu, edukacji i rozwoju dzieci, nieruchomości, mody i desi
gnu, żywienia i gotowania, dekorowania domu, muzyki i kina, histo
rii, medycyny, prawa i spraw konsumenckich, 42 platforma jako usłu
ga (PaaS) obejmująca platformy oprogramowania komputerowego
do oprogramowania do poleceń głosowych i rozpoznawania głosu,
oprogramowania do konwersji mowy na tekst i oprogramowania
aplikacji sterowanych głosem, platforma jako usługa (PaaS) obejmu
jąca platformy oprogramowania komputerowego do oprogramowa
nia osobistych urządzeń asystujących, platforma jako usługa (PaaS)
obejmująca platformy oprogramowania komputerowego do auto
matyzacji domowej i oprogramowania do integracji urządzeń domo
wych, platforma jako usługa (PaaS) obejmująca platformy oprogra
mowania komputerowego do integracji pojazdów osobowych,
platforma jako usługa (PaaS) obejmująca platformy oprogramowania
komputerowego do bezprzewodowego oprogramowania komunika
cyjnego do transmisji głosu, dźwięku, wideo i danych, oprogramowa
nie jako usługa (SaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe
używane do kontrolowania informacji sterowanych głosem i osobi
stych urządzeń asystujących, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
obejmujące oprogramowanie komputerowe do zarządzania informa
cjami osobistymi, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmująca
oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu, przegląda
nia i przeszukiwania internetowych baz danych, treści audio, wideo
i multimedialnych, gier i aplikacji, rynków aplikacji oprogramowania,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie
komputerowe do uzyskiwania dostępu, monitorowania, śledzenia,
wyszukiwania, zapisywania i udostępniania informacji na tematy bę
dące przedmiotem ogólnego zainteresowania, oprogramowanie
jako usługa (Saas) obejmujące oprogramowanie komputerowe do
użytku przy świadczeniu usług w zakresie sprzedaży detalicznej i za
mawiania szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych, oprogramo
wanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie komputero
we do użytku w celu łączenia i kontroli dostępu do Internetu
przedmiotów (lot) urządzeń elektronicznych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) obejmująca oprogramowanie komputerowe do łącze
nia, obsługi, integracji, kontroli i zarządzania podłączonymi do sieci
elektronicznymi urządzeniami konsumpcyjnymi, domowymi urzą
dzeniami klimatyzacyjnymi, produktami oświetleniowymi i pojazda
mi za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie
jako usługa (SaaS) zawierająca oprogramowanie komputerowe do
użytku przez innych w celu rozwoju oprogramowania do zarządza
nia, łączenia i obsługiwania urządzeń elektronicznych Internetu
przedmiotów (IoT), oprogramowanie jako usługa (SaaS) zawierająca
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania jako interfejs pro
gramowania aplikacji (API), projektowanie, opracowywanie i konser
wacja zastrzeżonego oprogramowania komputerowego w dziedzi
nie języka naturalnego, mowy, języka i rozpoznawania głosu, usługi
wsparcia technicznego i konsultacji związanych z opracowywaniem
systemów komputerowych, platform i aplikacji, usługi dostawcy apli
kacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do kontroli, integrowania,
obsługi, podłączania i zarządzania urządzeniami sterowanymi gło
sem, a mianowicie inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi
konsumpcyjnymi i elektronicznymi urządzeniami osobistego asy
stenta w chmurze i sterowanymi głosem, udostępnianie spersonali
zowanych usług wyszukiwania komputerowego, mianowicie wyszu
kiwanie i pobieranie informacji na specjalne żądanie użytkownika za
pośrednictwem Internetu, usługi komputerowe, a mianowicie za
pewnianie zdalnego zarządzania urządzeniami za pośrednictwem
sieci komputerowych, sieci bezprzewodowych lub Internetu, świad
czenie usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, usługi infor
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wy
mienionych, 45 usługi typu concierge dla osób trzecich, usługi
serwisów społecznościowych.

(111) 313153
(220) 2017 12 20
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.

(210) 480386

4569

(540) moneteasy
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, bordowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakre
sie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z branży komputero
wej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także
przez Internet, usługi doradcze w sprawach dotyczących działalno
ści gospodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczone
dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, 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 również
ceny towarów i usług oferowanych przez Internet, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce
lów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, optyma
lizacja ruchu na stronach web, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
pośrednictwa w handlu, marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, marketing dotyczący promocji, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizacja i przeprowadzenie wydarzeń
marketingowych, organizacja i przeprowadzenie imprez reklamo
wych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych,
planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie prowadze
nia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowanie towarów
w mediach w celach sprzedaży detalicznej, promowanie działalności
gospodarczej, reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputero
wej, 38 usługi portali internetowych, komunikacja poprzez termi
nale komputerowe lub poprzez łącza światłowodowe, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie forów
internetowych online, zapewnianie dostępu do baz danych, usługi
ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi w za
kresie telekonferencji lub wideokonferencji, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie
administrowania stronami komputerowymi, usługi w zakresie ana
liz systemów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzy
mywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze
w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie i udoskona
lanie procesów weryfikacji użytkowników on‑line, projektowanie
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na Internecie, interaktywne usługi hostingowe umożli
wiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie online, usługi komputerowe, mianowicie opty
malizacja wyszukiwarek, udostępnianie platform do wyszukiwania
w celu umożliwiania użytkownikom zapewniania wydawcom i sprze
dawcom online możliwości szybszej, łatwiejszej i bardziej inteligent
nej pracy, usługi oprogramowania jako usługi (SAAS), tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, opracowywa
nie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internet, przechowywanie danych elektronicznych,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, hosting ser
werów, platforma marketingu internetowego oraz mobilnego jako
usługa obejmująca platformy oprogramowania komputerowego dla
sprzedawców detalicznych i firm w celu zapewnienia programów
premiowych dla konsumentów w zamian za reklamę opt‑in, za po
średnictwem Internetu oraz mobilnych urządzeń elektronicznych.
(111) 313154
(220) 2017 12 20
(151) 2018 08 02
(441) 2018 03 05
(732) SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)

(210) 480387

4570
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, różowy, bordowy
(531) 26.13.99, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów z branży komputerowej,
elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także przez
Internet, usługi doradcze w sprawach dotyczących działalności go
spodarczej, usługi w zakresie promocji sprzedaży świadczone dla
osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi in
ternetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu
i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informacji han
dlowych w postaci zestawień porównujących ceny towarów i usług
oferowanych przez różne podmioty w obrocie, w tym również ceny
towarów i usług oferowanych przez Internet, prezentowanie produk
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi porównywania cen, optymalizacja ruchu na stro
nach web, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu,
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing
dotyczący promocji, organizacja konkursów w celach reklamowych,
organizacja i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych, organi
zacja i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie imprez
w celach handlowych i reklamowych, planowanie strategii marketin
gowych, pomoc w zakresie prowadzenia działalności dotycząca wize
runku firmy, prezentowanie towarów w mediach w celach sprzedaży
detalicznej, promowanie działalności gospodarczej, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi portali interneto
wych, komunikacja poprzez terminale komputerowe lub poprzez
łącza światłowodowe, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom
puterowych, udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie
dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomu
nikacja), oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, usługi w zakresie telekonferencji lub wideokonferencji,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 usługi w zakresie administrowania stronami komputerowymi, usłu
gi w zakresie analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie two
rzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi
doradcze w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie i udo
skonalanie procesów weryfikacji użytkowników on‑line, projektowa
nie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowa
nie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych
bazujących na Internecie, interaktywne usługi hostingowe umożli
wiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie online, usługi komputerowe, mianowicie optyma
lizacja wyszukiwarek, udostępnianie platform do wyszukiwania w celu
umożliwiania użytkownikom zapewniania wydawcom i sprzedawcom
online możliwości szybszej, łatwiejszej i bardziej inteligentnej pracy,
usługi oprogramowania jako usługi (SAAS), tworzenie platform in
ternetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie rozwiązań
oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników
Internet, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, hosting serwerów, platforma
marketingu internetowego oraz mobilnego jako usługa obejmująca
platformy oprogramowania komputerowego dla sprzedawców deta
licznych i firm w celu zapewnienia programów premiowych dla konsu
mentów w zamian za reklamę opt‑in, za pośrednictwem Internetu oraz
mobilnych urządzeń elektronicznych.
(111) 313155
(220) 2018 01 08
(210) 480910
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 EUROBLUE
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa.
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(111) 313156
(220) 2018 01 17
(210) 481216
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 16
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KOMAGRA
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych innych niż medyczne, fotografii jak również rolnic
twa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby,
produkty chemiczne do konserwowania żywności, 4 oleje i tłuszcze
przemysłowe, smary, paliwa, 29 oleje i tłuszcze jadalne, 31 karma dla
zwierząt, 35 prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z artykułami żywno
ściowymi, napojami, wyrobami tytoniowymi, chemicznymi, produk
tami przemiału zbóż, płodami rolnymi, ziarnem, zbożem, nasionami,
paszami dla zwierząt, usługi agencji importowo‑eksportowych w za
kresie produktów przemiału zbóż. ziarna, nasion, pasz dla zwierząt.
(111) 313157
(220) 2018 01 17
(210) 481218
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BIOAGRA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 biogaz, produkty biogazu zawarte w tej klasie, ester
metylowy, etanol, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 4 paliwa,
w tym spirytus silnikowy, niechemiczne dodatki do paliw i olejów,
alkohol paliwowy, gaz paliwowy, mieszanki paliwowe, olej gazowy,
gaz olejowy, gaz drzewny, gaz syntezowy, paliwo na bazie alkoholu,
biopaliwa, mianowicie otrzymane z roślin, upraw przemysłowych,
oleju roślinnego i oleju rzepakowego, olejów zwierzęcych i kwasów
tłuszczowych (biodiesel), etanol z biomasy (bioetanol), biogaz, paliwo
wyprodukowane lub odzyskane z odpadów i pozostałości odpado
wych, paliwo z biomasy, paliwa do ogrzewania, biokomponenty do
paliw, zwłaszcza otrzymane ze źródeł odnawialnych, paliwa biolo
giczne, alkohol etylowy wyprodukowany biologicznie, gazy tech
niczne, gaz oświetleniowy, 31 pasza z biomasy, pasze dla zwierząt,
pozostałości z produkcji biopaliw do użytku jako pasze dla zwierzą,
dodatki do pasz nie do celów medycznych, odpady gorzelnicze do
konsumpcji dla zwierząt, 35 usługi świadczone w ramach handlu hur
towego następującymi produktami: alkohol (z wyłączeniem napojów
alkoholowych), paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz produkty uboczne,
komponenty do paliw, produkty chemii organicznej i nieorganicznej,
gazy techniczne, zboża, nasiona, pasze, skrobia i produkty skrobio
we, doradztwo w sprawie organizacji i prowadzenia przedsiębiorstw
rolniczych, profesjonalne doradztwo biznesowe w sprawie zawiera
nia kontraktów na dostawy gazu, przy czym żadna z wymienionych
usług nie odnosi się do towarów farmaceutycznych, zdrowotnych, ani
nie odnosi się do ani nie sugeruje sprawności seksualnej, 39 transport,
dostawy i dystrybucja energii cieplnej, elektryczności i gazu, przecho
wywanie żywności, 40 obróbka materiałów, a mianowicie: produkcja
paliw i energii z biologicznych i innych odnawialnych źródeł takich
jak: uprawy przemysłowe, olej roślinny i olej rzepakowy oraz pozo
stałości odpadowe, przetwarzanie paliw i olejów, usługi rafinacyjne,
produkcja biogazu i elektryczności ze źródeł odnawialnych, w tym
upraw przemysłowych, oleju roślinnego i oleju rzepakowego oraz
pozostałości odpadowych, przetwarzanie odpadów i pozostałości do
konsumpcji dla zwierząt, 42 badania i rozwój w dziedzinie produkcji
biogazu, estru metylowego i etanolu, usługi inżynieryjne w dziedzi
nie biogazu, instalacji biodiesel, 44 usługi informacji i doradztwa
w zakresie produkcji i wykorzystania upraw przemysłowych niedoty
czące celów farmaceutycznych lub medycznych.
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(111) 313158
(220) 2018 01 17
(210) 481219
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BIOAGRA‑OIL
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 estry, oleje do konserwacji żywności, dla garbarstwa,
gliceryna do celów przemysłowych, barwniki do celów przemysło
wych, nawozy użyźniające glebę, 2 oleje do konserwacji drewna,
przeciwrdzewne, farby, barwniki do żywności, do skór, 3 oleje czysz
czące, środki czyszczące, toaletowe, kosmetyczne, oleje, tłuszcze
i barwniki do celów kosmetycznych, perfumeryjnych, 4 oleje prze
mysłowe, napędowe, silnikowe, palne, zwilżające, do oświetlania, do
farb, do tkanin, oleje do konserwacji murów, skór, 5 oleje i tłuszcze do
celów medycznych i weterynaryjnych, gliceryna do celów medycz
nych, pestycydy, 17 oleje izolacyjne, 29 oleje i tłuszcze jadalne, 35 re
klama, marketing, usługi franszyzy, prowadzenie sklepu i hurtowni
z następującymi towarami: oleje, tłuszcze, paliwa stałe, ciekłe, ga
zowe i produkty pochodne, komponenty do paliw, produkty chemii
organicznej i nieorganicznej, wyroby chemiczne, gazy techniczne,
zboża, nasiona, pasze, nawozy, pestycydy, 39 transport, składowanie
towarów.
(111) 313159
(220) 2018 01 17
(210) 481230
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHRUP’US
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię
sa.
(111) 313160
(220) 2018 01 18
(210) 481260
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) MS
(540)

(531) 24.03.01, 24.03.07, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.
(111) 313161
(220) 2018 01 23
(210) 481483
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) AUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Autlet setki dobrze używanych aut
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży związanej z pojazdami, 36 udzie
lanie informacji związanych z wyceną aut, usługi finansowe związa
ne z handlem samochodami, 37 obsługa i naprawa samochodów,
39 usługi wynajmu pojazdów samochodowych.

(111) 313162
(220) 2018 01 23
(210) 481504
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 23
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PLEBISCYT IZYDORY‑FIRMA PRZYJAZNA DLA ROLNIKA
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopi
sma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami,
papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki do
gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komu
nikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne,
gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publika
cje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do
czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni re
klamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej,
usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe doty
czące gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie prenume
ratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób
trzecich, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie konferencji, prowadzenie konferencji biznesowych,
organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organi
zowanie spotkań i konferencji, organizowanie konferencji doty
czących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących
handlu, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organi
zowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji
związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych
z biznesem, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, or
ganizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowa
nie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, zapewnianie
szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, organi
zowanie i prowadzenie loterii, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism,
publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie cza
sopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publiko
wanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne ma
gazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w In
ternecie, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publi
kacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania),
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on
‑line, udostępnianie on‑line czasopism o tematyce ogólnej nie do
pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania
gazet, publikacja gazet elektronicznych on‑line, publikowanie elek
tronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i bro
szur, publikacja elektroniczna on‑line periodyków i książek, usługi
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i repor
terskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawni
cze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo
wanych, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.
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(111) 313163
(220) 2018 01 26
(210) 481626
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) FLEXOGENIC
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, pre
paraty z mikroelementami, środki zmniejszające apetyt do celów me
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy
mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów
medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty wita
minowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, 30 kawa, napoje na bazie
kawy, herbata, napoje na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao,
czekolada, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, 32 napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacone proteinami,
napoje na bazie owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, wody
mineralne i gazowane, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie
towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach deta
licznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, spor
towymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi, informacja
o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlo
wych, usługi agencji importowo‑eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do kompute
rowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(111) 313164
(220) 2018 01 31
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) RAW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) RAW NUTRITION
(540)

(210) 481790

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy),
przeciwutleniające suplementy, suplementy prebiotyczne, przeciwutle
niające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety, suplementy z wapniem, suplementy mineralne do żywności, su
plementy z siarą, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za
wierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku die
tetycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające olej lniany, suple
menty diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple
menty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, su
plementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety ze sproszko
wanym białkiem, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do sto
sowania jako suplementy diety, suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, suplementy diety składające się z aminokwasów, suple
menty diety składające się z witamin, tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające
się głównie z cynku, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety
składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające
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się głównie z magnezu, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wy
maganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól
nych wymaganiach dietetycznych, dietetyczna żywność do celów me
dycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przy
stosowana do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony spo
żywcze na bazie orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony
spożywcze na bazie soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na
bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka o smaku czekola
dy, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie
soi stosowane jako substytuty mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, 30 batony zbożowe i energe
tyczne, batony na bazie granoli, batony czekoladowe, batony lodowe,
batony zbożowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 32 aroma
tyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporzą
dzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do
użytku medycznego], wody gazowane, wody, wody mineralne (nielecz
nicze), mineralne (wody-) [napoje], napoje funkcjonalne na bazie wody,
napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, proszki stoso
wane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, esen
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków
eterycznych], napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem
wody i cukru, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje
izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające
kofeinę, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], serwatka
[napoje], napoje serwatkowe, syropy do sporządzania napojów na ba
zie serwatki, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie
w postaci olejków eterycznych, esencje do produkcji napojów, soki wa
rzywne, napoje warzywne, soki warzywne [napoje], warzywne napoje
typu smoothie, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, na
poje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki, soki gazowane, soki
aloesowe, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, ga
zowane soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, na
poje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, 35 usługi w zakresie zamówień on‑line, sprzedaż hurtowa
i detaliczna żywności i napojów bezalkoholowych, sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet następu
jących towarów: suplementów żywnościowych, suplementów diety,
soków, napoi warzywnych, izotonicznych, bezalkoholowych, wody, ba
tonów spożywczych, 41 udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on‑line, usługi siłowni
związane z treningiem siłowym, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo
dietetyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonal
ne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane
z dietą, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w dzie
dzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody.

(111) 313165
(220) 2018 01 31
(151) 2018 06 20
(441) 2018 03 05
(732) MYŚKÓW MACIEJ, Lwówek Śląski, PL.
(540) OXYGENE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12

(210) 481817
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(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: szkoły
narciarskie, instruktaż w zakresie sportów zimowych, nauka jazdy na
nartach, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych.

(111) 313166
(220) 2018 02 01
(210) 481843
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) ŁUKIAŃSKA MONIKA MOMENTAL, Gdańsk, PL.
(540) FOTO‑KOCYK
(510), (511) 24 kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocy
ki do owijania niemowląt, kołdry dziecięce, bielizna pościelowa do
łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt w formie rożków, otula
cze dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla
niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt, ręczniki tekstylne dla
niemowląt.
(111) 313167
(220) 2018 02 05
(210) 481932
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOĄCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) SPIROTECH
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amor
tyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprę
żonego 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 pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej,
materiały stosowane w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały
ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucz
nych do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne
nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewo
dów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako
półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, przy
ciemniające 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 izolacji przeciwwilgociowych budyn
ków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, ręka
wice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne
materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks
jako guma, liny gumowe, nici gumowe nie dla włókiennictwa, nie
metalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognio
odporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe, okładziny do
sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medyczne
go czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczel
ne, uszczelki do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania
przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia nie
metalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne
w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny z włók
na szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
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
klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cyno
wanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika,
hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne
tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalan
drowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie,

4573

łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie
metali, platerowanie metali, niszczenie odpadów, recykling od
padków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ście
ranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej,
rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifo
wanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie
urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.

(111) 313168
(220) 2018 02 05
(210) 481934
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) TF1580
(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 gumo
we 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 rozprężnych,
materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, mate
riały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe
gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice sztucz
ne, płyty uszczelniające typ: TF1580, 40 apreturowanie papieru,
chromowanie, cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja,
galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmo
wanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem,
lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali,
odlewanie metali, platerowanie metali, niszczenie odpadów, recy
kling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez
ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej,
rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifo
wanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie
urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.
(111) 313169
(151) 2018 08 23

(220) 2018 02 05
(441) 2018 04 30

(210) 481935
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(732) LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat, PL.
(540) 24SH
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki amortyzu
jące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego po
wietrza, 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 pojazdów, ciekły
kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane w ko
tłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do
cylindrów, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania, dźwiękoszczel
ne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie do celów włó
kienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do
elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, mate
riały 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 rol
nictwie, tuleje gumowe do osłony części maszyn, gumowe nakładki
do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków,
farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izola
cyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognio
odporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gu
mowe, 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,
pierścienie 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 półprzetworzone,
uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do izola
cji, 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 wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały do wy
pychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory
z kauczuku naturalnego lub z fibry, żywice sztuczne, płyty uszczelnia
jące typ: 24SH, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie,
druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie
metali, heblowanie, impregnowanie wodoodporne tkanin, informa
cja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na
zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papie
ru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwa
rzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie
i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń grzewczych,
wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.
(111) 313170
(220) 2018 02 05
(210) 481949
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) ZDROJEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stężyca, PL.
(540) ZDROJEWSCY
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.18, 29.01.12

Nr 12/2018

(510), (511) 19 beton, beton syntetyczny, beton ogniotrwały, beton
zbrojony, sklepienia betonowe, podłogi betonowe, betonowe rury,
belki betonowe, ściany betonowe, pojemniki betonowe, słupy beto
nowe, pachołki betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe,
betonowe przewody, płyty betonowe, panele betonowe, beton do
odlewania, figurki z betonu, figury z betonu, betonowe elementy
budowlane, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy bru
kowe, masa betonowa prefabrykowana, kamienie brukowe beto
nowe, kostki brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane,
beton gotowy do użycia, budowlane elementy z betonu, szalunki
niemetalowe do betonu, gotowe betonowe elementy budowlane,
wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na
miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu,
drogowe bariery ochronne z betonu, kanały odwadniające [drenażo
we konstrukcje betonowe], ściany betonowe do celów budowlanych,
kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowej, betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, wyroby dekoracyjne z odlewów beto
nowych, piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, materiały
kruszywowe do stosowania w betonie, okienne skrzynki na kwiaty
wykonane z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrze
ża, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki wy
konane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane materiały
betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądo
wej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem sieci Inter
net oraz stacjonarnych punktów sprzedaży w zakresie betonowych
elementów budowlanych, brukowych i ogrodowych, materiałów bu
dowlanych, elektronarzędzi, składników chemicznych dla budownic
twa, zbrojeń stalowych, materiałów wykończeniowych, kominków.

(111) 313171
(220) 2018 02 06
(210) 482034
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) LEMON DEMON
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje bezal
koholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne,
soki i napoje warzywno‑owocowe, soki i napoje warzywne, owoco
we oraz warzywno‑owocowe z dodatkiem mikro‑i/lub makroele
mentów i/lub witamin, gazowane i niegazowane wody mineralne
i smakowe, produkty do wytwarzania napojów bezalkoholowych:
wyciągi, esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących,
33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyro
by winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, napo
je alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy,
napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe.
(111) 313172
(220) 2018 02 07
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 16
(732) SIEGENIA‑AUBI KG, Wilnsdorf, DE.
(540) SALON partnerski SIEGENIA
(540)

(210) 482115

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 okna z metalu, drzwi z metalu, 9 oprogramowanie do
wyboru i parametryzacji systemów automatyki budynkowej, bezpie
czeństwa budynków i ochrony stanów budowlanych, 11 wentylato
ry, urządzenia wentylacyjne i filtry powietrza, 19 okna, nie z metalu,
drzwi, nie z metalu, 35 doradztwo gospodarcze w zakresie produkcji
okien, drzwi i/lub techniki wentylacyjnej lub budynków, wynajem
materiałów reklamowych i powierzchni reklamowych, wsparcie
sprzedaży (promocja sprzedaży) na rzecz podmiotów trzecich, usługi
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, również przez Internet,
w zakresie: okien, drzwi, techniki wentylacyjnej lub budynków, ma
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szyn do celów budowlanych, narzędzi, towarów elektrycznych i elek
tronicznych, pośredniczenie w umowach na rzecz podmiotów trze
cich, dotyczących zakupu i sprzedaży towarów, organizacja wystaw
i targów w celach gospodarczych i reklamowych, 37 prace instala
cyjne w dziedzinach techniki budynków, klimatyzacji, wentylacji,
41 prowadzenie kursów zaocznych, w szczególności seminariów on
line, organizacja i prowadzenie warsztatów i seminariów, wszystkie
wyżej wymienione usługi w zakresie automatyzacji budynków, bez
pieczeństwa budynków i ochrony stanów budowlanych, 42 projek
towanie techniczne w dziedzinach: technika budynków, ogrzewanie,
klimatyzacja, wentylacja, projektowanie instalacji wentylacyjnych,
projektowanie klimatyzacji, instalacji elektrycznych i elektronicz
nych, techniczne usługi projektowania przez wyspecjalizowanych
rzemieślników.

(111) 313173
(220) 2018 02 06
(210) 482240
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków, PL.
(540) LODY EVERYBODY
(510), (511) 30 lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożyw
czych, lody spożywcze w proszku, lód naturalny lub sztuczny, sło
dycze, mrożony jogurt (lody spożywcze), musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe (sosy), 43 kawiarnie, obsługa gastrono
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 313174
(220) 2018 02 06
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków, PL.
(540) NK NIERUCHOMOŚCI
(540)

wa, bielizna pościelowa, bielizna kąpielowa, obrusy, serwety i ser
wetki tekstylne, bieżniki stołowe, podkładki z tkanin, firany, kotary,
rolety materiałowe, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych, narzuty i pokrowce na meble, tkaniny, tkaniny obiciowe,
dekoracyjne poszewki na poduszki, 27 dywany, dywaniki, chodniki,
wykładziny podłogowe, tapety, draperie (nietekstylne), 35 usługi
sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za pośrednictwem inter
netu artykułów wyposażenia wnętrz, w szczególności mebli, arty
kułów oświetleniowych, artykułów dekoracyjnych, tkanin, bielizny
domowej, bielizny pościelowej, artykułów wyposażeniowych do
okien, narzut, pledów i nakryć, artykułów gospodarstwa domowego,
pojemników do gospodarstwa domowego, przedmiotów dekora
cyjnych i użytkowych ze szkła, porcelany i ceramiki, luster, obrazów
i plakatów, rzeźb i statuetek, 42 usługi stylizacji i wzornictwa przemy
słowego, doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii
do dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania, aranżacji i de
koracji wnętrz zwłaszcza otworów okiennych i balkonowych, wnęk,
pokoi stołowych i dziecięcych oraz sypialni.

(111) 313176
(220) 2018 02 11
(210) 482256
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) ALBERCIŃSKI ZDZISŁAW ENERGO, Kwidzyn, PL.
(540) ALBERT 1967 TRADYCJA OD LAT
(540)

(210) 482241
(531) 27.05.01
(510), (511) 29 wyroby mięsne, mięso gotowane, mięso świeże, mię
so wędzone, mięso i wędliny, 33 wino, wino czerwone, nalewki, wino
owocowe, 35 sprzedaż wędlin i wyrobów mięsnych, mięsa wędzone
go, nalewek, wina owocowego.

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe, administrowanie nierucho
mościami, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wycena nierucho
mości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wycena majątku
nieruchomego, 43 bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania,
kafeterie, kawiarnie, pensjonaty, restauracje, rezerwacje kwater na
pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe, wynajmowanie sal na po
siedzenia, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
(111) 313175
(220) 2018 02 10
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) FRANC‑TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(540) dekoria
(540)
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(210) 482246

(531) 05.05.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe,
oświetlenie sufitowe, żarówki, abażury do lamp, stelaże do aba
żurów, klosze do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do
lamp, zawieszenia do lamp, latarki, lampiony, lampy luminescencyj
ne rurowe do oświetlania, lampki elektryczne na choinkę, świetlne
ozdoby choinkowe, węże świetlne, świeczniki, żyrandole, systemy
oświetleniowe, 20 meble, meble tapicerowane, elementy i akcesoria
do mebli, nie z metalu, lustra, ramy do obrazów i fotografii, akcesoria
ruchome (dekoracje) do wyposażania wnętrz, w szczególności skrzy
nie, walizki i szkatułki, skrzynki na kwiaty, figurki z drewna, ratanu,
wosku, gipsu lub z tworzyw sztucznych, stojaki na butelki, stojaki do
celów prezentacji, stojaki na gazety, stojaki na parasole, stojaki na ta
lerze, ścianki przenośne, wieszaki na odzież, haki i szyny do zasłon,
rolki i kółka do zasłon, zasłony bambusowe i zasłony dekoracyjne
z koralików, poduszki siedziska, poduszki, pościel, 24 bielizna domo

(111) 313177
(220) 2018 02 14
(210) 482364
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Buk, PL.
(540) Quantumlive
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoróżowy, różowy
(531) 27.05.01, 26.13.25, 05.05.16, 29.01.13
(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki medycz
nej, analizatory składu ciała, analizatory diagnostyczne do celów
medycznych, aparatura do obrazowania wykorzystująca rezonans
magnetyczny do użytku medycznego, aparatura do wzmacniania
ciała (terapeutyczna), aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
aparatura do analizy substancji (do celów medycznych), aparatura
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku
medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku
medycznego, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do
rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do masażu
(do celów medycznych), urządzenia i instrumenty medyczne, urzą
dzenia i instrumenty do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przy
rządy do fizjoterapii, urządzenie do leczenia magnetycznego do użyt
ku medycznego, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
urządzeń medycznych, organizowanie i prowadzenie targów i wy
staw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pokazy [do celów pro
mocyjnych / reklamowych], pokazy towarów do celów reklamowych,
pokazy towarów do celów promocyjnych, usługi handlu detalicznego
w związku z urządzeniami do magnetoterapii, usługi sprzedaży deta
licznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 badania medyczne,
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, fizjoterapia, informacja
medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badanie osób, porad
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nictwo medyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, wynajem urządzeń medycznych, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi medycyny alternatywnej, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi fizjotera
pii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów (medycznych),
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych.

(111) 313178
(220) 2018 02 14
(210) 482366
(151) 2018 07 17
(441) 2018 04 03
(732) INSTYTUT QUANTUMLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Buk, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, różowy
(531) 29.01.12, 26.13.25, 05.05.16
(510), (511) 10 analizatory automatyczne do diagnostyki medycz
nej, analizatory składu ciała, analizatory diagnostyczne do celów
medycznych, aparatura do obrazowania wykorzystująca rezonans
magnetyczny do użytku medycznego, aparatura do wzmacniania
ciała (terapeutyczna), aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych,
aparatura do analizy substancji (do celów medycznych), aparatura
skanująca do celów medycznych, aparatura elektroniczna do użytku
medycznego, diagnostyczne przyrządy ultradźwiękowe do użytku
medycznego, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia do
rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do masażu
(do celów medycznych), urządzenia i instrumenty medyczne, urzą
dzenia i instrumenty do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia i przy
rządy do fizjoterapii, urządzenie do leczenia magnetycznego do użyt
ku medycznego, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
urządzeń medycznych, organizowanie i prowadzenie targów i wy
staw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, organizowanie pokazów w celach
handlowych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, pokazy [do celów pro
mocyjnych / reklamowych], pokazy towarów do celów reklamowych,
pokazy towarów do celów promocyjnych, usługi handlu detalicznego
w związku z urządzeniami do magnetoterapii, usługi sprzedaży deta
licznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, 44 badania medyczne,
badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, fizjoterapia, informacja
medyczna, konsultacje medyczne, medyczne badanie osób, porad
nictwo medyczne, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, wynajem urządzeń medycznych, usługi w zakresie leczenia
medycznego, usługi medycyny alternatywnej, usługi indywidualnych
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi fizjotera
pii, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów (medycznych),
usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych.
(111) 313179
(220) 2018 02 14
(210) 482390
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) ANALGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Analgomed
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, higie
niczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, fizyko
terapia, rehabilitacja, gabinety odnowy biologicznej, prowadzenie
szpitali, lecznic, klinik, hospicjów, sanatoriów, zakładów opiekuńczo
‑leczniczych, usługi pogotowia ratunkowego, usługi klinik medycz
nych i opieki zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem ludzi, usługi farmaceutyczne, aromaterapia, chiroprakty
ka, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, masaż, opieka paliatywna, opie
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ka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, terapia
mowy, usługi dentystyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psycho
logów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi wetery
naryjne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług.

(111) 313180
(220) 2018 02 14
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) ANALGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) AnalgoMed LECZENIE BÓLU
(540)

(210) 482392

Kolor znaku: niebieski
(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi medyczne, higie
niczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, fizyko
terapia, rehabilitacja, gabinety odnowy biologicznej, prowadzenie
szpitali, lecznic, klinik, hospicjów, sanatoriów, zakładów opiekuńczo
‑leczniczych, usługi pogotowia ratunkowego, usługi klinik medycz
nych i opieki zdrowotnej, usługi analiz laboratoryjnych związanych
z leczeniem ludzi, usługi farmaceutyczne, aromaterapia, chiroprakty
ka, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, masaż, opieka paliatywna, opie
ka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, terapia
mowy, usługi dentystyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi
optyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psycho
logów, usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, usługi wetery
naryjne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług..
(111) 313181
(220) 2018 02 15
(210) 482397
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 09
(732) K.K.A. DUDKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Ciechanów, PL.
(540) BONUS PARK HANDLOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, zielony
(531) 19.01.03, 19.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
środki sanitarne dla celów medycznych, suplementy diety dla ludzi,
35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowa
nie działalności gospodarczej, 44 usługi medyczne, usługi farmaceu
tyczne, porady aptekarskie.
(111) 313182
(220) 2018 02 15
(210) 482413
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) JEMS ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JEMS ARCHITEKCI
(510), (511) 42 projektowanie architektoniczne, usługi architekto
niczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
usługi doradcze dotyczące architektury, usługi projektowania do
tyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi architektonicz
ne w zakresie projektowania budynków komercyjnych i przemysło
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wych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów
biurowych, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane
z architekturą, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projek
towanie budowlane.

(111) 313183
(220) 2018 02 16
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 09
(732) FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE, Katowice, PL.
(540) FUNDACJA NIEBIESKIE SERCE
(540)

(210) 482433

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 02.09.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, meble do celów
medycznych, 16 papier karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte
w innych klasach: druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospek
ty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czaso
pisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do
pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), znaczki pocztowe, długopi
sy, ołówki, obwoluty papierowe na dokumenty, obwoluty papierowe
na dyski kompaktowe audio‑video, 21 kubki, szklanki, 35 reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalno
ści gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi
badania opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe in
formacje i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów rekla
mowych, sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw,
wyrobów medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług
reklamowych oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sie
ci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, usługi sprzedaży różnorodnych towarów
przemysłowych, odzieży, gadżetów reklamowych, dysków kom
paktowych audio‑video w sklepie oraz w sklepie internetowym,
36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 nauczanie, rozrywka,
organizowanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw nie
w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez sporto
wych oraz koncertów i spektakli, usługi związane z produkcją pro
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów innych niż re
klamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publikowanie książek,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie wystaw w ce
lach kulturalnych lub edukacyjnych, 44 pomoc medyczna, szpitale,
kliniki medyczne, hospicja, pomoc weterynaryjna, usługi farmaceu
tyczne w zakresie leków recepturowych.
(111) 313184
(220) 2018 02 16
(210) 482438
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) MasterPay LLC, Buffalo, US.
(540) showup.pl
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen
ta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie patronatu, pro
mocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za po
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udo
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi modelek i mo
deli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalno
ści artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer stru
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na
żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakre
sie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi zwią
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zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyj
ne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne kluby, or
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier oferowa
ne w systemie on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie opraco
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie
kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie kon
kursów, organizowanie widowisk (impresariat), 42 platforma jako
usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, wynajmo
wanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputero
wego, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi agencji
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, licencjonowanie własności
intelektualnej.

(111) 313185
(220) 2018 02 16
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) MasterPay LLC, Buffalo, US.
(540) Showup.tv
(540)

(210) 482440

(531) 04.01.04, 24.17.01, 24.17.02, 24.15.01, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen
ta, badania biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, poszukiwania w zakresie patronatu, pro
mocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on‑line za po
średnictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, udo
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi handlu detalicznego on‑line w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi modelek i mo
deli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, impresariat w działalno
ści artystycznej, usługi marketingowe, 38 fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer stru
mieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na
żądanie, udostępnianie forów internetowych on‑line, usługi w zakre
sie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi zwią
zane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyj
ne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, kultura fizyczna, nocne kluby, or
ganizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności,
prowadzenie zajęć fitness, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów
on‑line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi gier ofero
wane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych, wypoży
czanie kamer wideo, wystawianie spektakli na żywo, organizowanie
konkursów, organizowanie widowisk (impresariat), 42 platforma jako
usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, wynajmo
wanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputero
wego, 45 usługi serwisów społecznościowych online, usługi agencji
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, licencjonowanie własności
intelektualnej.
(111) 313186
(151) 2018 08 23

(220) 2018 02 16
(441) 2018 04 23

(210) 482467
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(732) AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 03.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne przy
stosowane do użytku z komputerami, mianowicie klawiatury kom
puterowe, joysticki, myszki komputerowe, podkładki pod mysz,
monitory komputerowe, sprzęt audio, słuchawki, torby i plecaki
specjalnie przystosowane do przechowywania komputerów, opro
gramowanie komputerowe, okulary 3D, oprogramowanie użyt
kowe do telefonów inteligentnych, kable do smartfonów, etui na
smartfony, paski do telefonów komórkowych, telefony komórko
we, ładowarki do telefonów inteligentnych, sprzęt komputerowy
[hardware], komputery, oprogramowanie gier komputerowych
do pobrania, pliki graficzne do pobierania, oprogramowanie do
gier do pobrania na telefony komórkowe, pliki muzyczne do po
bierania, odtwarzacze płyt DVD, słuchawki do smartfonów, pióra
świetlne [ekranopisy] elektroniczne, okulary ochronne, słuchawki
[zakładane na głowę], komputery przenośne [notebooki], drukarki
komputerowe, podstawki do smartfonów, klawiatury do smartfo
nów, smartfony, tablety, komputery ubieralne [wearable compu
ters], przenośne ładowarki, podzespoły baterii do smartfonów,
bezprzewodowe słuchawki do uszu, słuchawki do gier w wirtualnej
rzeczywistości, nagrania wideo do pobrania, magnesy dekoracyj
ne, interfejsy do komputerów, skanery, gry komputerowe, gry wi
deo, naklejki wizualne, 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne
i półszlachetne, zegarki i przyrządy zegarmistrzowskie, 16 papier
i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły pi
śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do rysowania
i materiały dla artystów, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, ar
kusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
naklejki, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki, torby,
plecaki, parasolki i parasole, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa, wyroby szklane, porcelano
we i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucz
nych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przed
mioty do zabawy, sprzęt do gier wideo oraz gier komputerowych,
artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 30 żywność
gotowa, gotowe dania, przekąski, ziarna zbóż i inne ziarna, chipsy,
chipsy z ziaren. chipsy i tortilla, chipsy kukurydziane, chipsy ryżo
we, krakersy, precle, popcorn, paluszki, batony, chrupki, kukurydza
prażona, orzeszki i kukurydza prażona polewane masą, sosy, dipy
i salsy, przekąski na bazie ziaren i przetworów zbożowych, wyro
by cukiernicze i piekarnicze, słodycze, ciastka, ciasteczka, biskwi
ty, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a miano
wicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i spon
sorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynaj
mowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, publiko
wanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, promocja
i zarządzanie profesjonalnym zespołem sportowym gier, gier kom
puterowych, gier wideo, public relations, zarządzanie biznesowe,
usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządzania działal
nością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej dla na
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bywców i sprzedawców oprogramowania do gier, gier wideo i gier
komputerowych, sprzedaż detaliczna online obejmująca oprogra
mowanie komputerowe, a mianowicie, oprogramowanie do gier,
gry wideo, gry komputerowe, programy do gier, narzędzia oprogra
mowania komputerowego i powiązanych z nimi towarów w postaci
pendrivów, banków energii, materiałów biurowych, zabawek, ma
skotek, breloczków, zawieszek, ubrań, nakryć głowy, dystrybucja
w zakresie oprogramowania komputerowego, a mianowicie, sprze
daż oprogramowania do gier, gier wideo, gier komputerowych,
programów do gier i narzędzi oprogramowania komputerowego,
naklejek wizualnych, 38 hosting elektronicznego portalu gier, gier
komputerowych i gier wideo, agencje informacyjne, nadawanie
bezprzewodowe, transmisja programów telewizyjnych, nadawa
nie telewizji kablowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], informacja o telekomuni
kacji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
zapewnianie dostępu do baz danych, fora [pokoje rozmów] dla ser
wisów społecznościowych, oferowanie połączeń telekomunikacyj
nych z globalną siecią komputerową, przydzielanie kanałów teleko
munikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przesyłanie
on‑line kartek z życzeniami, przesyłanie wiadomości, przesyłanie
telegramów, transmisja plików cyfrowych, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, wynajmowanie czasu dostępu do glo
balnych sieci komputerowych, wypożyczanie modemów, wynajem
sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, wypoży
czanie faksów, transmisja programów radiowych, usługi telekonfe
rencyjne, usługi poczty głosowej, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, łączność telegraficzna, usługi telefo
niczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, elektroniczne i imprezy sportowe oraz gier, w tym
komputerowych i wideo, turnieje i konkursy, edukacja, szkolenia,
produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on‑line, usługi wy
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicz
nej, udostępnianie ich w sieci internetowej, zapewnianie dostępu
do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych,
zapewniania dostępu do portali online w Internecie, leasing cza
su dostępu do gier online, wynajmowanie obiektów sportowych,
usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do
pobrania], udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla
użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on‑line z sieci kom
puterowej, 42 analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, opracowywanie projektów technicznych, usługi inży
nieryjne, instalacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konser
wacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, udostępnienie wyszukiwa
rek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, wy
najmowanie serwerów www, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
stron internetowych, powielanie programów komputerowych, pro
jektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie gier komputerowych, 43 usługi za
opatrzenia w żywność i napoje, usługi prowadzenia restauracji oraz
barów, usługi hoteli i moteli.

(111) 313187
(220) 2018 02 16
(210) 482475
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Trinity 590 SC. Uruchom potrójną moc!
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, w szczególności herbicydy.
(111) 313188
(220) 2018 02 16
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) PURI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) PURI HOUSE WYPIEKI GRUZIŃSKIE

(210) 482477
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(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony, czerwony, szary
(531) 25.01.01, 25.01.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbożowe, wy
roby cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty pszczele, sól, przy
prawy i dodatki smakowe, wypieki, bułeczki z dżemem fasolowym,
kanapki gotowe, świeża pizza, tosty francuskie, bułki nadziewane,
bagietki z nadzieniem, ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze skła
dające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z wa
rzyw i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski
składające się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczywa, ciast, wyro
bów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów piekarniczych, informa
cja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek, 43 opracowywanie
przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastro
nomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restau
racji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygoto
wywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
catering.

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 23 przędza, nici, wełna uprzędzona, włóczka, przędza
i nici z bawełny, wełny, jedwabiu, lnu, konopi, sztucznego jedwabiu
i tworzyw syntetycznych do celów włókienniczych.

(111) 313189
(220) 2018 02 16
(210) 482478
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) PURI HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) PURI HOUSE
(510), (511) 30 chleb, bułki, produkty i półprodukty zbożowe, wy
roby cukiernicze, wyroby piekarnicze, produkty pszczele, sól, przy
prawy i dodatki smakowe, wypieki, bułeczki z dżemem fasolowym,
kanapki gotowe, świeża pizza, tosty francuskie, bułki nadziewane,
bagietki z nadzieniem, ciasto na bazie jaj, wyroby piekarnicze skła
dające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z wa
rzyw i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, przekąski
składające się głównie z chleba, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej pieczywa, ciast, wyro
bów ciastkarskich i cukierniczych, wyrobów piekarniczych, informa
cja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek, 43 opracowywanie
przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastro
nomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restau
racji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygoto
wywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
catering.
(111) 313190
(220) 2018 02 19
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) WISELAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WISELAND
(540)

(111) 313192
(220) 2018 02 19
(210) 482514
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) GRABOWSKI MAREK MAGRA P.P.U.H., Wrocław, PL.
(540) MAGRA
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych
w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, 37 usługi w zakresie obsługi i na
prawy pojazdów oraz blacharstwo, lakiernictwo, wulkanizacja i naprawy
opon samochodowych, zabezpieczenia pojazdów przed korozją, 39 usłu
gi transportowe, wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych.
(111) 313193
(220) 2018 02 19
(210) 482525
(151) 2018 07 27
(441) 2018 04 03
(732) CZERNECKI JACEK, Kraków, PL.
(540) FAUSTYNKA WODA MINERALNA
(510), (511) 20 zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy,
nakrętki niemetalowe do butelek, 21 butelki, 32 woda gazowana,
woda niegazowana, woda mineralna, napoje orzeźwiające.
(111) 313194
(220) 2018 02 20
(151) 2018 08 10
(441) 2018 03 26
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) ZUBR
(540)

(210) 482584

(210) 482500

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 25.01.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalności gospodarczej, zarzą
dzanie w działalności gospodarczej, 36 działalność finansowa.
(111) 313191
(220) 2018 02 19
(210) 482504
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) POLIMEX.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Kwiaty Polskie

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary, biały
(531) 29.01.14, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla zwierząt,
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe
do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.
(111) 313195
(220) 2018 02 20
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 09.01.10, 24.13.26, 05.03.15

(210) 482588
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(510), (511) 3 zioła do kąpieli, zioła do celów kosmetycznych, kosme
tyki na bazie ziół, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suple
menty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, herbata ziołowa [napoje lecznicze],
sztuczna herbata [do użytku leczniczego], herbata z ziół do celów lecz
niczych, 30 sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], zioła su
szone, zioła przetworzone, zioła do celów spożywczych, herbata, her
bata w torebkach (nielecznicza), kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], nie
lecznicze napoje herbaciane, 31 nieprzetworzone zioła, zioła świeże,
35 usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa
nych, próbek], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze
daży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, punkty
sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, prowadzenie sklepu, hurtowni
oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki
ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów me
dycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety, kawa, olejki za
pachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze, słodycze, kakao, kaszka, ko
smetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne, produkty pszczele, miód,
soki, napoje i syropy, promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakre
sie sprzedaży towarów, reklama i marketing, rozpowszechnianie mate
riałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], prezento
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 43 kawiarnie, herbaciarnie,
usługi polegające na przygotowywaniu żywności lub napojów, w tym
napojów ziołowych, do konsumpcji, kafeterie (bufety).

(111) 313196
(220) 2018 02 21
(210) 482632
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) VENTIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) V VENTIER
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie administrowania nieruchomo
ściami, usługi agencyjne badające zdolność kredytową, udzielanie
kredytów, usługi agencyjne w zakresie pośrednictwa w handlu nie
ruchomościami, usługi w zakresie analiz finansowych, doradztwa
w sprawach finansowych, doradztwa w sprawach ubezpieczenio
wych, informacji finansowych, informacji ubezpieczeniowych, in
formacji bankowych, inwestycji kapitałowych, lokat kapitału, usługi
finansowe i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie tworzenia wzajem
nego funduszu inwestycyjnego, usługi w zakresie pośrednictwa
giełdowego, notowań giełdowych pośrednictwa giełdowego, po
średnictwa ubezpieczeniowego i w sprawach majątku nieruchome
go, prowadzenie agencji badającej zdolność kredytową, usługi w za
kresie zarządzania majątkiem i majątkiem nieruchomym, szacowania
(wyceny) majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, usługi maklerskie (giełdowe), usługi w zakresie ubez
pieczeń maklerskich (giełdowych), usługi w zakresie wynajmowania
mieszkań, pomieszczeń biurowych i innych nieruchomości, usługi
w zakresie administrowania nieruchomościami, prowadzenie agencji
nieruchomości, usługi w zakresie dzierżawy, wyceny nieruchomości
i szacowania majątku nieruchomego, ubezpieczenia morskie i zdro
wotne, usługi w zakresie wyceny finansowej nieruchomości, banko
wości i ubezpieczeniowej, usługi w zakresie zarządzania majątkiem
i majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie pożyczek hipotecznych
i pożyczek pod zastaw.
(111) 313197
(220) 2018 02 21
(210) 482644
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała, PL.
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(540) Eukalisept
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farma
ceutyczne, zioła lecznicze, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, oleje lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące
wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo‑multiminerałowe, prepa
raty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne, herbata lecznicza, ką
piele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla
ludzi, leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze,
nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do ką
pieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, preparaty wita
minowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały
do celów medycznych, materiały i środki sanitarne, materiały i środki hi
gieniczne.
(111) 313198
(220) 2018 02 21
(210) 482643
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) ENERGÓR MARIAN GÓRNY SPÓŁKA JAWNA, Godziszka, PL.
(540) ENERGÓR
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane w szczególności dla potrzeb ener
getyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej, usługi w zakresie or
ganizacji robót budowlano‑montażowych, nadzoru inspektorskiego
i autorskiego nad realizacją inwestycji budowlanych, usługi w zakre
sie wykonywania stacji i linii najwyższych napięć, usługi wykonywa
nia konstrukcji budowlanych i prac związanych z małą architekturą
oraz robót budowlanych, drogowych i ziemnych, usługi instalacji,
naprawy, konserwacji i modernizacji instalacji energetycznych, tele
komunikacyjnych, rurociągów przesyłowych i sieci przesyłowych.
(111) 313199
(220) 2018 02 21
(210) 482658
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Rybka na Raz
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb i z rybami.
(111) 313200
(220) 2018 02 22
(210) 482668
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Bisonormin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313201
(220) 2018 02 22
(210) 482682
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 23
(732) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków, PL.
(540) MEET & FIT SLOW FOOD SINCE 2014
(540)

(531) 03.06.06, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, rów
nież oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.

4581

(540) B
(540)

(111) 313202
(220) 2018 02 22
(210) 482693
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.
(540) Buglo
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, jasnoszary, żołty
(531) 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, proste i złożone urządzenia i akcesoria zaba
wowe składające się na place zabaw, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie,
piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże, domki, duże zabawki prze
strzenne, poręcze, drabinki, ścianki wspinaczkowe, 35 pośrednictwo
handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży,
w tym również za pośrednictwem sieci komputerowej towarów w za
kresie zabawek, placów zabaw, prostych i złożonych urządzeń i ak
cesoriów zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic,
bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzen
nych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, reklama produk
tów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 44 projektowanie zabawek, projektowanie placów
zabaw, projektowanie prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów
zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic, bujaków,
przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, porę
czy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, usługi doradztwa w zakresie
wizualizacji placów zabaw.
(111) 313203
(220) 2018 02 22
(210) 482695
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.
(540) B
(540)

(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, proste i złożone urządzenia i akcesoria zaba
wowe składające się na place zabaw, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie,
piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże, domki, duże zabawki prze
strzenne, poręcze, drabinki, ścianki wspinaczkowe, 35 pośrednictwo
handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży,
w tym również za pośrednictwem sieci komputerowej towarów w za
kresie zabawek, placów zabaw, prostych i złożonych urządzeń i ak
cesoriów zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic,
bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzen
nych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, reklama produk
tów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 42 projektowanie zabawek, projektowanie placów
zabaw, projektowanie prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów
zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic, bujaków,
przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, porę
czy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, usługi doradztwa w zakresie
wizualizacji placów zabaw.
(111) 313204
(220) 2018 02 22
(210) 482696
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) BUGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koszalin, PL.

(531) 02.05.06, 02.05.27, 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki, proste i złożone urządzenia i akcesoria zaba
wowe składające się na place zabaw, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie,
piaskownice, bujaki, przejazdy, wieże, domki, duże zabawki prze
strzenne, poręcze, drabinki, ścianki wspinaczkowe, 35 pośrednictwo
handlowe polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży,
w tym również za pośrednictwem sieci komputerowej towarów w za
kresie zabawek, placów zabaw, prostych i złożonych urządzeń i ak
cesoriów zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic,
bujaków, przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzen
nych, poręczy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, reklama produk
tów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, 42 projektowanie zabawek, projektowanie placów
zabaw, projektowanie prostych i złożonych urządzeń i akcesoriów
zabawowych, huśtawek, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownic, bujaków,
przejazdów, wież, domków, dużych zabawek przestrzennych, porę
czy, drabinek, ścianek wspinaczkowych, usługi doradztwa w zakresie
wizualizacji placów zabaw.
(111) 313205
(220) 2018 02 22
(210) 482700
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) UNISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieplewo, PL.
(540) UNISON
(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny przemysłowe do malowania, manipulatory
przemysłowe, maszyny i urządzenia dla przemysłu lakierniczego,
maszyny lakiernicze, zautomatyzowane maszyny lakiernicze, urzą
dzenia do malowania, maszyny do obróbki drewna, maszyny sto
larskie, maszyny do obróbki kamienia, maszyny do przetwórstwa
metali, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, suszarnie,
42 badania naukowe i przemysłowe, doradztwo techniczne w dzie
dzinie inżynierii przemysłowej, mechanicznej, lakiernictwa, malar
stwa, obróbki materiałów, przeglądy techniczne, usługi w zakresie
projektowania technicznego.
(111) 313206
(220) 2018 02 22
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) FASHIONTECH
(540)

(210) 482704

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi organizacji
i sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży oraz akcesoriów uzupeł
niających style i trendy w modzie, doradztwo gospodarcze w za
kresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku modowym,
usługi reklamowe, usługi sprzedaży w Internecie.
(111) 313207
(220) 2018 02 22
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) EKODETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) naturepolis

(210) 482705

4582
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(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnozielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i preparaty toaletowe, wyroby
kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoran
ty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, 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, lakiery do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty
do zębów, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty
do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, wody termalne, kremy do pillingu, preparaty do
makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, olejki eteryczne,
perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampo
ny, preparaty do pielęgnacji włosów, cienie, pudry, fluidy do makija
żu, 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, preparaty i płyny do mycia
i czyszczenia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki do
namaczania bielizny, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do
mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, środki
czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pa
sty do skór, preparaty do polerowania, kosmetyki do opalania, środki
czystości do toalet, kostki toaletowe, pianki w aerozolu do czyszcze
nia powierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli,
łazienek, płyt ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samo
chodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów
skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych,
płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali, chusteczki
nasączane płynami do mycia i czyszczenia, papierowe ściereczki do
polerowania, preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po go
leniu, wybielacze i inne substancje stosowane w praniu, preparaty
do udrażniania rur, preparaty do odświeżania rur odpływowych, de
tergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażnia
nia rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego
z rur, preparaty do usuwania kamienia ze sprzętu AGD, odświeżacze
powietrza, 5 leki, środki dezynfekcyjne, leki pomocnicze do celów
medycznych, dietetyczne środki medyczne, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne stosowane w higienie osobistej, tampony, wkład
ki higieniczne, podpaski higieniczne, wata opatrunkowa, sole do
kąpieli leczniczych, napoje lecznicze, maści, preparaty do odchu
dzania, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie,
podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w nie
zbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety, żywność dla
niemowląt, chusteczki nawilżane antybakteryjne, płatki kosmetycz
ne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, waciki od
każające, 35 usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, organizowanie wystaw w ce
lach handlowych i reklamowych, pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna kosmetyków, artykułów higienicznych, perfum, chemii
gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, artykułów spożyw
czych, prasy, książek i czasopism, biżuterii, mebli, artykułów szkla
nych, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć głowy, sprzętu sportowego
i gimnastycznego, gadżetów biurowych, sprzętu elektronicznego,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, artykułów hi
gienicznych, perfum, chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycz
nych, artykułów spożywczych, prasy, książek i czasopism, biżuterii,
mebli, artykułów szklanych, zabawek, odzieży, obuwia, nakryć gło
wy, sprzętu sportowego i gimnastycznego, gadżetów biurowych,
sprzętu elektronicznego, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
badanie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla
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komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi
publiczne (organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośni
ków reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, kreowanie wizerunku, wystawy handlowe, za
rządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi.

(111) 313208
(220) 2018 02 23
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank
(540)

(210) 482708

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, czarny, różowy
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(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 magne
tyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty
kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalo
nymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 usługi,
w tym także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
i portali społecznościowych, w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji i po
rad gospodarczych, prognozy ekonomiczne, pomoc w zakresie dzia
łalności gospodarczej dotycząca zakładania banków i spółek prawa
handlowego, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytal
nych oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe
i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i tech
nologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik i technologii te
leinformatycznych, działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym
także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali
społecznościowych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji
w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansami od
biorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz obsługa
kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emi
sja i obrót papierami wartościowymi, wycena finansowa i pośred
nictwo giełdowe, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy
inwestycyjnych, prowadzenie rachunków bankowych, obsługa oraz
przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, trans
akcje finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi maklerskie,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze i depozytowe,
wymiana walut, operacje wekslowe i czekowe, udostępnianie skry
tek sejfowych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
oraz nieruchomości, rozliczenia pieniężne, udzielanie kredytów i po
życzek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami de
wizowymi i papierami wartościowymi, obsługa finansowa obrotów
za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościo
wych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, zbieranie zamówień na
usługi w zakresie funduszy emerytalnych i zawierania umów człon
kowskich, pełnienie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych
i inwestycyjnych, administrowanie funduszami na zlecenie organów
państwowych i innych osób, przyjmowanie zleceń nabywania i od
kupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub na certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, zamiana wierzytelności
na składniki majątku dłużnika, skup i sprzedaż wartości dewizowych,
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń
w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania ban
ków i spółek prawa handlowego.
(111) 313209
(151) 2018 08 10

(220) 2018 02 23
(441) 2018 04 23

(210) 482709
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(732) GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Super Miedziak
(510), (511) 1 nawozy, gleba do upraw, guano, humus, podłoża do
upraw bezglebowych, pokrycia humusowe, środki chemiczne dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her
bicydów, insektycydów oraz środkom przeciw pasożytom, 5 pesty
cydy, algicydy, bakteriocydy, fungicydy, herbicydy, środki roztoczo
bójcze, środki do tępienia insektów, środki do tępienia pasożytów,
środki do tępienia szkodników zwierzęcych.
(111) 313210
(220) 2018 02 23
(210) 482721
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) eva natura
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(111) 313211
(220) 2018 02 23
(210) 482726
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) AR APTECZNE (R)EWOLUCJE
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych, roz
powszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów,
plakatów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo
wszechnianie gadżetów reklamowych, organizowanie i prowadze
nie programów lojalnościowych, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konkursów, spotkań naukowych, publikacja
tekstów innych niż reklamowe, 44 udostępnianie informacji nauko
wej w zakresie zarządzania apteką za pośrednictwem portalu inter
netowego.
(111) 313212
(220) 2018 02 23
(210) 482727
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) APTECZNE REWOLUCJE
(510), (511) 35 reklama, publikacja tekstów reklamowych, roz
powszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
plakatów, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo
wszechnianie gadżetów reklamowych, organizowanie i prowadze
nie programów lojalnościowych, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów, szkoleń, konkursów, spotkań naukowych, publikacja
tekstów innych niż reklamowe, 44 udostępnianie informacji nauko
wej w zakresie zarządzania apteką za pośrednictwem portalu inter
netowego.
(111) 313213
(220) 2018 02 23
(210) 482738
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) SENIOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wiązowna, PL.
(540) Senior Med Centrum Opieki

4583

(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, medyczna placówki opieki me
dycznej, niehospitalizacyjne.
(111) 313214
(220) 2018 02 23
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) TechMeT
(540)

(210) 482757

Kolor znaku: szary
(531) 26.15.25, 14.07.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 40 kowalstwo, obróbka metali, odlewanie metali.
(111) 313215
(220) 2018 02 23
(210) 482759
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) WŁADECKI PAWEŁ ALAN, Częstochowa, PL.
(540) UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE WARNING! HIGH VOLTAGE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, jasnoczerwony, brązowy,
szary, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 02.09.22, 02.09.23, 01.15.03, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(111) 313216
(220) 2018 02 26
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) Sonel
(540)

(210) 482780

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geo
dezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do
celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regula
cji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania
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oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki na
grań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do
przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urzą
dzenia do gaszenia ognia.

(111) 313217
(220) 2018 03 20
(210) 483800
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) ABRAMOWICZ DAMIAN SEBASTIAN KUNA SYSTEM,
Bielsko-Biała, PL.
(540) Kuna System Woda tak czysta, jak chciała natura
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, filtry do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody,
elektryczne filtry do oczyszczania wody przeznaczone do użytku do
mowego, urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego,
urządzenia do oczyszczania wody do użytku przemysłowego, apa
ratura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia odsalające wodę
wykorzystujące odwróconą osmozę, urządzenia zmiękczające wodę,
zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, ograniczniki przepływu
do urządzeń oczyszczających wodę za pomocą odwróconej osmozy,
zbiorniki ciśnieniowe wody, membrany do filtrowania wody, urzą
dzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], krany do
wody, urządzenia do uzdatniania wody, 32 woda, woda mineralna,
woda gazowana, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w za
kresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzy
staniem telekomunikacji następujących towarów: instalacje do oczysz
czania, odsalania i uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody,
urządzenia do oczyszczania wody, elektryczne filtry do oczyszczania
wody przeznaczone do użytku domowego, urządzenia do oczyszcza
nia wody do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do
użytku przemysłowego, aparatura i instalacje do zmiękczania wody,
urządzenia odsalające wodę wykorzystujące odwróconą osmozę,
urządzenia zmiękczające wodę, zawory do instalacji zaopatrujących
w wodę, ograniczniki przepływu do urządzeń oczyszczających wodę
za pomocą odwróconej osmozy, zbiorniki ciśnieniowe wody, membra
ny do filtrowania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do
uzdatniania wody], krany do wody, urządzenia do uzdatniania wody,
woda, woda mineralna, woda gazowana.
(111) 313218
(220) 2018 03 20
(210) 483806
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) BENFONERV
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, ta
bletki, na choroby układu nerwowego wynikające z niedoboru wita
miny B.
(111) 313219
(220) 2018 03 20
(210) 483807
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) BENFOMIN
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, ta
bletki, na choroby układu nerwowego wynikające z niedoboru wit. B.
(111) 313220
(220) 2018 03 20
(210) 483809
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) BENFOXEN
(510), (511) 5 produkt leczniczy z benfotiaminą i witaminami B, ta
bletki, na choroby układu nerwowego wynikające z niedoboru wit. B.
(111) 313221
(151) 2018 07 19

(220) 2018 02 27
(441) 2018 04 03

(210) 482819
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(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) m
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, czarny, różowy
(531) 25.07.20, 25.07.21, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.07, 27.05.21, 29.01.15
(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
magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroproce
sorem, karty kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z ob
wodami scalonymi, zintegrowanymi), oprogramowanie kompute
rowe do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki
danych, 35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie do
radztwa w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
udzielanie informacji i porad gospodarczych, prognozy ekono
miczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
zakładania banków i spółek prawa handlowego, prowadzenie
rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz uczestników
funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe i finansowe, usługi
bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii teleinfor
matycznych oraz mobilnych technik i technologii teleinforma
tycznych, działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym tak
że przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali
społecznościowych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informa
cji w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansa
mi odbiorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz
obsługa kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróż
nych, emisja i obrót papierami wartościowymi, wycena finansowa
i pośrednictwo giełdowe, usługi inwestycyjne, usługi w zakre
sie funduszy inwestycyjnych, prowadzenie rachunków banko
wych, obsługa oraz przyjmowanie lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów
oraz pożyczek, transakcje finansowe i elektroniczny transfer ka
pitału, usługi maklerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
powiernicze i depozytowe, wymiana walut, operacje wekslowe
i czekowe, udostępnianie skrytek sejfowych, nabywanie i zbywa
nie wierzytelności pieniężnych oraz nieruchomości, rozliczenia
pieniężne, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościa
mi dewizowymi i papierami wartościowymi, obsługa finansowa
obrotów za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów
wartościowych, przechowywanie przedmiotów i papierów warto
ściowych, doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, zbieranie za
mówień na usługi w zakresie funduszy emerytalnych i zawierania
umów członkowskich, pełnienie funkcji depozytariusza funduszy
emerytalnych i inwestycyjnych, administrowanie funduszami na
zlecenie organów państwowych i innych osób, przyjmowanie zle
ceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczest
nictwa lub na certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyj
nych, zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika, skup
i sprzedaż wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu
przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
45 usługi prawne w zakresie zakładania banków i spółek prawa
handlowego.
(111) 313222
(220) 2018 02 27
(210) 482825
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, PL.
(540) NASTRIADESIVI
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 taśmy przylepne i samoprzylepne do celów papierni
czych lub do użytku domowego.
(111) 313223
(220) 2018 02 27
(210) 482834
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) AIR CONDITIONING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ACC STORE
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne, instala
cje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje toaletowe, instalacje
prysznicowe, instalacje podgrzewawcze, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, instalacje do nawil
żania, instalacje .do wentylacji, instalacje nawilżające powietrze,
instalacje oczyszczania ścieków, instalacje filtrujące powietrze, elek
tryczne instalacje grzewcze, centralne instalacje klimatyzacyjne,
instalacje ogrzewania podłogowego, przemysłowe instalacje chłod
nicze, łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, gazowe instalacje
centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, insta
lacje do uzdatniania powietrza, urządzenia i instalacje grzewcze, in
stalacje i urządzenia grzewcze, instalacje do oczyszczania ścieków,
instalacje grzewcze do cieczy, instalacje do celów sanitarnych, insta
lacje do schładzania wody, instalacje chłodnicze do płynów, insta
lacje do filtrowania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
grzewcze na gaz, instalacje do uzdatniania wody, instalacje grzew
cze do powietrza, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do
recyrkulacji powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje
do podgrzewania basenów, aparatura i instalacje chłodnicze, insta
lacje chłodnicze do cieczy, instalacje do zmiękczania wody, instala
cje i aparatura sanitarna, instalacje do uzdatniania wody, instalacje
do oczyszczania wody, instalacje do schładzania wody, instalacje do
chłodzenia powietrza, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje
grzewcze o obiegu zamkniętym, gazowe instalacje do ogrzewania
pomieszczeń, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, urzą
dzenia i instalacje do suszenia, automatyczne instalacje spłukujące
do pisuarów, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje grzewcze zasi
lane energią słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną,
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia wentyla
cyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku w rolnictwie, instalacje łazienkowe służące do dostarczania
wody, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia i in
stalacje do odprowadzania ścieków, aparatura i instalacje do zmięk
czania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczania wody, centralne instalacje klimatyzacyjne
[do celów przemysłowych], urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje do
oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno‑kanalizacyjna, instalacje i urządzenia do ogrze
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
37 naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwisowanie urzą
dzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do klimatyzacji budyn
ków, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń do klima
tyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji,
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naprawa urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń
do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, na
prawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja systemów do
wentylacji i usuwania kurzu, montaż instalacji centralnego ogrzewa
nia, montaż urządzeń centralnego ogrzewania, instalacja systemów
ogrzewania słonecznego, regularne serwisowanie urządzeń do
ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, mon
taż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja urzą
dzeń do ogrzewania i chłodzenia, modernizacja instalacji do ogrze
wania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń
do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, re
gularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwa
cja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń i insta
lacji do chłodzenia.

(111) 313224
(220) 2018 02 27
(151) 2018 07 24
(441) 2018 04 09
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) EXTREME ENERGYLANDIA
(540)

(210) 482836

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki i urządzenia do parków tematycznych i wesołych
miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dys
kotek, usługi parków rozrywki, usługi parków wodnych, centra roz
rywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
imprez sportowych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach roz
rywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi
produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposaże
nia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 43 hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopa
trzenia w żywność i napoje, usługi barowe, usługi snack‑barów, usłu
gi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni,
usługi restauracyjne.
(111) 313225
(220) 2018 02 27
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 23
(732) INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) CZAS NA TRANSPORT
(540)

(210) 482842

Kolor znaku: zielony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne, gazety elektroniczne do
pobrania, 16 broszury, czasopisma, czasopisma branżowe, 35 dystry
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, 41 publikowanie, publikowanie cza
sopism, tekstów, broszur, publikowanie materiałów drukowanych,
publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie on‑line elek
tronicznych książek i czasopism.
(111) 313226
(220) 2018 02 27
(210) 482843
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) GREC PIOTR PODKARPACKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
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(540) PGI GROUP
(540)

instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, modernizacja insta
lacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, usługi do
radcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia,
instalacja urządzeń do chłodzenia, konserwacja urządzeń domo
wych do chłodzenia, regularne serwisowanie urządzeń do chłodze
nia, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i kon
serwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia.

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 26.13.25
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne, instala
cje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje toaletowe, instalacje
prysznicowe, instalacje podgrzewawcze, instalacje klimatyzacyjne,
instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, instalacje do nawilża
nia, instalacje do wentylacji, instalacje nawilżające powietrze, instala
cje oczyszczania ścieków, instalacje filtrujące powietrze, elektryczne
instalacje grzewcze, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje
ogrzewania podłogowego, przemysłowe instalacje chłodnicze, ła
zienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, gazowe instalacje central
nego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do
uzdatniania powietrza, urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia grzewcze, instalacje do oczyszczania ścieków, instala
cje grzewcze do cieczy, instalacje do celów sanitarnych, instalacje
do schładzania wody, instalacje chłodnicze do płynów, instalacje do
filtrowania wody, instalacje do dystrybucji wody, instalacje grzew
cze na gaz, instalacje do uzdatniania wody, instalacje grzewcze do
powietrza, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje do recyr
kulacji powietrza, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje do
podgrzewania basenów, aparatura i instalacje chłodnicze, instala
cje chłodnicze do cieczy, instalacje do zmiękczania wody, instalacje
i aparatura sanitarna, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do
oczyszczania wody, instalacje do schładzania wody, instalacje do
chłodzenia powietrza, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje
grzewcze o obiegu zamkniętym, gazowe instalacje do ogrzewania
pomieszczeń, instalacje grzewcze zamontowane w oknach, urzą
dzenia i instalacje do suszenia, automatyczne instalacje spłukujące
do pisuarów, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje
klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje grzewcze zasi
lane energią słoneczną, instalacje grzewcze na energię słoneczną,
instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i urządzenia wentyla
cyjne [klimatyzacyjne], instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku w rolnictwie, instalacje łazienkowe służące do dostarczania
wody, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia i in
stalacje do odprowadzania ścieków, aparatura i instalacje do zmięk
czania wody, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczanie wody, centralne instalacje klimatyzacyjne
[do celów przemysłowych], urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje do
oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno‑kanalizacyjna, instalacje i urządzenia do ogrze
wania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza. instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo i konsul
tacje w zakresie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością
gospodarczą, porady w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w organizowaniu działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, 37 naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne serwi
sowanie urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do klima
tyzacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji,
naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, instalacja urzą
dzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], udzie
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń
do klimatyzacji, naprawa urządzeń do wentylacji, regularne serwi
sowanie urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wenty
lacji budynków, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, in
stalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, montaż instalacji
centralnego ogrzewania, montaż urządzeń centralnego ogrzewania,
instalacja systemów ogrzewania słonecznego, regularne serwisowa
nie urządzeń do ogrzewania, modernizacja instalacji do ogrzewania
budynków, montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego,

(111) 313227
(220) 2018 02 27
(210) 482847
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) neo
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby ty
toniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy,
tytoń surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu
(nie do celów medycznych) do podgrzewania a nie spalania, artykuły
dla palaczy, urządzenia elektroniczne i części tych urządzeń do pod
grzewania tytoniu.
(111) 313228
(220) 2018 02 27
(210) 482861
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Botanicca
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, ko
smetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 313229
(220) 2018 02 27
(210) 482863
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Simple Botanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pie
lęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, ko
smetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 313230
(220) 2018 02 27
(210) 482866
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) CYRKULACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CYRKULACJA
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, niebieski, granatowy
(531) 26.03.04, 27.05.05, 29.01.14
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(510), (511) 37 montaż instalacji przemysłowych, montaż urządzeń
grzewczych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż
urządzeń centralnego ogrzewania, montaż [instalacja] instalacji ma
szynowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych.

(111) 313231
(220) 2018 02 27
(210) 482870
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Emodin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgna
cji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosme
tycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielę
gnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzu
jących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do
stosowania w chorobach skóry, leki i wyroby medyczne do stosowa
nia w atopowym zapaleniu skóry, leki i wyroby medyczne do stoso
wania w łojotoku.
(111) 313232
(220) 2018 02 27
(210) 482874
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Seredin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę
gnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów
kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki ko
smetyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała,
płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodoryzujących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty my
jące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby
medyczne do stosowania w chorobach skóry, leki i wyroby me
dyczne do stosowania w atopowym zapaleniu skóry, leki i wyroby
medyczne do stosowania w łojotoku.
(111) 313233
(220) 2018 02 27
(210) 482882
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) MILANOWSKA KATARZYNA ANNA, Chełmno, PL.
(540) HaliBali
(540)

Kolor znaku: błękit, turkusowy, zielony
(531) 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 bielizna domowa, bielizna pościelowa, bielizna sto
łowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, bieżniki stołowe,
kapy i narzuty na łóżka, obrusy na stół [niepapierowe], poszew
ki na poduszki, pościel, przykrycia na łóżka, 25 apaszki (chustki),
bluzki, bluzy z kapturem, bokserki, czapki (nakrycia głowy), ko
stiumy kąpielowe, koszule, koszule i koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, kurtki, legginsy, majtki, piżamy, podkoszulki bez ręka
wów, pulowery, skarpetki, spodnie, spódnice, stroje plażowe, su
kienki, swetry, szale, szaliki, t‑shirty, wyprawki dziecięce (odzież),
35 usługi w zakresie: sprzedaży artykułów odzieżowych, modo
wych i pościelowych, prowadzenia sklepu z artykułami odzieżo
wymi i pościelowymi, usługi reklamy i marketingu, prowadzenia
sprzedaży artykułów odzieżowych i pościelowych za pomocą
sklepu internetowego.
(111) 313234
(220) 2018 02 28
(210) 482893
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) KORZENIOWSKI MACIEJ GAMIT, Warszawa, PL.
(540) GAMIT
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, jasnozielony, niebieski,
pomarańczowy
(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przy
stosowana do celów medycznych, suplementy diety zawierające le
cytynę, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, odżywcze
suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy diety
zawierające glukozę, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych.
(111) 313235
(220) 2018 02 28
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) DURDA RAFAŁ TENDINA, Suchorzów, PL.
(540) tendina.pl
(540)

(210) 482895

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnofioletowy
(531) 02.09.01, 09.05.02, 09.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów i wyrobów
tekstylnych za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, 40 usługi szycia, w szczególności dekoracji do
okien, takich jak firany, zasłony i rolety.
(111) 313236
(220) 2018 02 28
(210) 482896
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 09
(732) GAS‑TRADING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) G GAS TRADING S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 01.15.05, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 4 gaz płynny, paliwo gazowe, 6 butle metalowe na gaz,
pojemniki metalowe do gazów płynnych, pojemniki metalowe do
magazynowania i transportu, 7 sprężarki gazu, 11 bojlery na gaz,
piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego],
piece opalane gazem, piece rekuperacyjne gazowe, gazowe gene
ratory ciepła, instalacje grzewcze, piecyki gazowe, bojlery gazowe,
urządzenia grzejne na paliwa gazowe, kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, 12 samochody, 37 doradztwo inżynieryjne, 39 magazy
nowanie paliw gazowych, transport gazu ziemnego, dystrybucja za
pomocą rurociągów i kabli, magazynowanie i transport pojemników
metalowych, 42 doradztwo techniczne.
(111) 313237
(220) 2018 02 28
(210) 482918
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sękocin Nowy, PL.
(540) R RYET
(540)

Kolor znaku: biały, jasnożółty, ciemnoniebieski
(531) 05.03.13, 05.03.19, 27.05.05, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.04, 29.01.13
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(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie
elektryczne, wyposażenie oświetleniowe, instalacje oświetlenio
we, urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, elementy
oświetleniowe, osprzęt oświetleniowy, lampy oświetleniowe, ża
rówki oświetleniowe, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, elek
tryczne instalacje oświetleniowe, lampy do celów oświetleniowych,
oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, instalacje łazienkowe,
akcesoria łazienkowe, umywalki łazienkowe, wanny łazienkowe, ar
matury łazienkowe, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi
do źródła wody], deski sedesowe, miski klozetowe, muszle klozeto
we, pisuary, miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, bidety,
osprzęt do bidetów, urządzenia prysznicowe, instalacje prysznicowe,
brodziki i wanny prysznicowe, drzwi prysznicowe, kabiny prysznico
we, baterie kranowe, do umywalek, prysznicowe, do wanien.

wych i kinowych, nauczanie, usługi w zakresie edukacji oświatowej
i artystycznej, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna książek i czasopism, organizowanie i pro
wadzenie konkursów, spektakli, wystaw z dziedziny oświaty, kultury
lub edukacji, imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozryw
kowych, rezerwowanie miejsc na imprezy, prowadzenie wesołych
miasteczek, parków rozrywki, wypożyczanie filmów, sprzętu kine
matograficznego, dekoracji teatralnych, kaset wideo, taśm wideo,
nagrań dźwiękowych, 42 usługi w zakresie projektowania mody, de
korowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opako
wań, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, administrowanie stro
nami komputerowymi, usługi artystów grafików, 43 hotele, motele,
pensjonaty, wynajmowanie sal na posiedzenia, restauracje, catering,
kawiarnie, kafeterie.

(111) 313238
(220) 2018 02 28
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(111) 313241
(220) 2018 03 01
(210) 482959
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 16
(732) JANKOWSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) CAPTAIN ANDY
(510), (511) 25 odzież, bielizna osobista, body, bluzy, bokserki, chust
ki, szale, szaliki, koszule, krawaty, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, kurtki sztormiaki, odzież ze skóry i imitacji
skóry, paski, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, swetry, ma
rynarki, sukienki, spódnice, szlafroki, pończochy, rajstopy, płaszcze,
palta, T‑shirty, halki, stroje kąpielowe, obuwie, botki, buty sportowe,
sandały, kozaki, pantofle sznurowane, nakrycia głowy, czapki, kape
lusze, berety, kalosze, 30 kawa, herbata, czekolada, wyroby cukierni
cze, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), whisky, wino, wódka,
rum, cydr, dżin, brandy, 34 cygara, cygaretki, tytoń, papierosy, fajki,
bibułki papierosowe, tabaka, 39 organizowanie rejsów, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport pasażerski, wyna
jem łodzi.

(210) 482929

Kolor znaku: czerwony, złoty
(531) 03.04.07, 03.04.22, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 313239
(220) 2018 02 28
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 14
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ŁOMŻA
(540)

(210) 482932

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, złoty, żółty, szary
(531) 03.04.07, 03.04.26, 26.01.04, 26.01.15, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe.
(111) 313240
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) ŻEBROWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) KISS kultura i sztuka solidarnie
(540)

(210) 482939

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, broszury, czasopisma,
kalendarze, plakaty, 35 usługi reklamowe, wszelka pomoc i do
radztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie
szeroko pojętej działalności oświatowej, kulturalnej i rozrywkowej,
41 przedstawienia teatralne i inna działalność artystyczna, usłu
gi z zakresu działalności literackiej, pisanie scenariuszy, produkcja
filmów, studia filmowe, montaż i nagrywanie na taśmach wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów,
nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, programów telewizyjnych,
projekcja filmów, obsługa sal kinowych, prowadzenie sal koncerto

(111) 313242
(220) 2018 03 01
(210) 482969
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES LAMINATOR
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, ko
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycz
nymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs,
stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs
i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi.
(111) 313243
(220) 2018 03 01
(210) 482988
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepruszewo, PL.
(540) AKTYWNE ODŻYWIANIE ROŚLIN I GLEBY
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony, żółty
(531) 05.03.15, 05.05.20, 05.05.21, 13.01.17, 13.01.25, 14.01.10,
15.09.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa, leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in
sektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy użyźniają
ce glebę, biologiczne preparaty do celów innych niż medyczne lub
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weterynaryjne, preparaty do nawożenia gleby, preparaty z mikro
elementami dla roślin, kultury mikroorganizmów inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmami
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, podłoża dla
upraw bezgruntowych dla rolnictwa, preparaty regulujące wzrost
roślin, ziemia do upraw, 16 afisze, plakaty, broszury, materiały druko
wane, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, nalep
ki, naklejki, zakładki do książek, ulotki, 35 doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów re
klamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 organizowanie
i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, organizowanie kon
kursów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism, broszur,
tekstów innych niż reklamowe.

(111) 313244
(220) 2018 03 01
(210) 483002
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) ŁASTOWSKI JERZY, Warszawa, PL.
(540) barokko
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów.
(111) 313245
(220) 2018 03 01
(210) 483004
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES LASH LIFTING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, ko
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycz
nymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs,
stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs
i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi.
(111) 313246
(220) 2018 03 02
(210) 483042
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAWEŁEK BUDZI RADOŚĆ
(510), (511) 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, czekolad
ki, pralinki, cukierki, kawa, kakao, herbata, wyroby cukiernicze, ciasta,
ciastka i wafle, lody, galaretki owocowe, napoje na bazie kawy, czeko
lady, herbaty i kakao.
(111) 313247
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) GOBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) POLISH ESPORT AWARDS
(540)

(210) 483084

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane dyplomy, drukowane nagrody, materia
ły drukowane, publikacje drukowane, materiały piśmienne, afisze,
plakaty, pióra i długopisy, ołówki, torby, 35 organizowanie wystaw
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i imprez do celów handlowych lub reklamowych, usługi reklamowe,
udostępnianie czasu reklamowego, udostępnienie powierzchni re
klamowej, 41 organizowanie ceremonii przyznania nagród za osią
gnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie ce
remonii przyznania nagród za męstwo, organizowanie konferencji,
organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, orga
nizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie gier i kon
kursów, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sporto
wych, organizowanie gal, organizowanie widowisk rozrywkowych,
organizowanie teleturniejów, organizowanie konkursów, losowanie
nagród, organizowanie loterii.

(111) 313248
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) Fonica
(540)

(210) 483089

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cy
frowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń
audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski
optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory często
tliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia au
dio, elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki
audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośni
ki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory graficzne
[urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony
taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], mo
nitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbior
niki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, od
twarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarza
cze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki
radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radio
magnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagry
wający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe
do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy
do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwię
ku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tune
ry częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio hi‑fi, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestro
wania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia
hi‑fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki
gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmac
niacze słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek
z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące
do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania
audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygna
łów audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu au
dio, sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy PA [do
odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do po
jazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, proce
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sory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośni
ki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedial
nych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 313249
(220) 2018 03 05
(210) 483109
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE‑FLEX, Wrocław, PL.
(540) ... FLEX‑HETMAN‑FLEXiN‑jakość pamiętamy dłużej niż cenę ...
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnic
twie, ogrodnictwie, żywice syntetyczne w stanie surowym, two
rzywa sztuczne w stanie surowym, kleje (spoiwa) przeznaczone dla
przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, preparaty biologiczne
do użytku w przemyśle i nauce, 2 farby, pokosty, lakiery, środki za
pobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki,
żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce.
(111) 313250
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HYGOMED
(540)

konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wyceny
handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
rekrutacja personelu, 41 organizowanie konferencji, organizowanie
warsztatów, organizowanie turniejów, organizowanie zawodów.

(111) 313252
(220) 2018 03 13
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) POP TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) poptime
(540)

(210) 483440

(210) 483126

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 gaza opatrunkowa, gaza do celów medycznych, gazi
ki, materiały opatrunkowe do stosowania w stomatologii i chirurgii
szczękowej, plastry lecznicze, taśmy przylepne do celów medycz
nych, tampony stomatologiczne, waciki do celów medycznych, wosk
do modelowania do celów stomatologicznych, chusteczki do dezyn
fekcji, 10 prześcieradła chirurgiczne, prześcieradła nieprzemakalne,
prześcieradła sterylne, podkłady higieniczne, śliniaki stomatologicz
ne, serwety stomatologiczne, serwety chirurgiczne, podgłówki do
foteli dentystycznych, pokrowce na fotele dentystyczne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży stomatologicznych artykułów jednorazowe
go użytku w postaci wkładów do spluwaczek, serwet stomatolo
gicznych, śliniaków stomatologicznych, końcówek do ślinociągów,
rękawów do sterylizacji, torebek do sterylizacji, aplikatorów stoma
tologicznych, chusteczek do dezynfekcji, maseczek medycznych
na twarz, zimnych okładów do stosowania w stomatologii, pojem
ników na odpady medyczne, ręczników papierowych jednorazo
wych, szczoteczek do zębów z pastą jednorazowych, wałeczków
bawełnianych, wałeczków celulozowych, rękawic jednorazowych
‑nitrylowych, lateksowych, winylowych i kubków, sprzedaż powyż
szych towarów poprzez sieć komputerową (e‑sklep).
(111) 313251
(220) 2018 03 12
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) FATYGA MARIOLA BAMARI, Jędrzejów, PL.
(540) esc esportcup.pl
(540)
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(210) 483419

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go
spodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc
wydarzeń sportowych dla osób trzecich, organizowanie i przeprowa
dzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, tar
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, fakturowanie, usługi
doradztwa w zakresie public relations, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom‑punkty informacji konsumenckiej, pokazy
towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci kompu
terowej, usługi marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingo
we, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi agencji modelek
i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi w zakresie wywiadu

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 16 reklamy drukowane, plakaty reklamowe, publikacje
reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, orga
nizery do użytku biurowego, pojemniki na biurko, wobblery, mate
riały drukarskie i introligatorskie, 20 tablice reklamowe, reklamowe
tablice wystawowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki,
półki, stojaki ramowe, potykacze, balony reklamowe, wystawowe
stojaki handlowe, stojaki na kartki w postaci tablic wystawowych,
wielopozycyjne stojaki wystawowe wykonane z rurek aluminiowych
i stalowych, składane ekrany prezentacyjne do użytku w wystawach
sklepowych, składane ekrany prezentacyjne do użytku wystawien
niczego, półki sklepowe [regały], regały wystawowe do wystawiania
towarów w celach sprzedaży, uchwyty przyssawkowe [mocowania],
uchwyty z tworzyw sztucznych do szyldów, stoiska wystawowe, skła
dane stoiska ekspozycyjne, plansze, stoiska wystawowe i oznakowa
nie, niemetalowe, pręty regałowe do półek [niemetalowe], rozdziela
cze do szuflad, ramy na szyldy, ramy na tablice wystawowe, ramki do
obrazków i zdjęć, 35 usługi agencji reklamowych, przygotowywanie
reklam, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, usługi reklamowe,
projektowanie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
i prospektów reklamowych, sprzedaż materiałów i prospektów rekla
mowych, doradztwo w zakresie marketingu, 40 usługi drukowania,
drukowanie offsetowe, drukowanie reklam, drukowanie, na zamó
wienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach pro
mocyjnych i reklamowych.
(111) 313253
(220) 2018 03 13
(210) 483446
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT AUTOKLINIKA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) GRADOMAT
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen
ta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, dostar
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso
wych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, fak
turowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udziela
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, komputerowe zarządzanie plikami, mar
keting ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsię
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna,
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reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszech
nianie reklam, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, wsparcie
administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe,
wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy in
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządza
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, szacowanie kosz
tów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finan
sowych za pośrednictwem strony internetowej, wycena finansowa
[ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem powierzchni
biurowej, 37 budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie pojaz
dów, informacja o naprawach, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowa
nie, mycie pojazdów, mycie, naprawa opon, naprawy tapicerskie,
polerowanie pojazdów, pranie na sucho, smarowanie pojazdów, szli
fowanie papierem ściernym, usługi napraw awarii pojazdów, usługi
stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon
[naprawa], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą,
zabezpieczanie przed korozją.

(111) 313254
(220) 2018 03 13
(210) 483447
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) AGRO‑SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Strzelce Opolskie, PL.
(540) AS AGRO‑SKLEP WSZYSTKO DLA TWOJEJ FERMY I NIE TYLKO
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne systemy pojenia i karmienia zwierząt, elek
tryczne urządzenia wyposażenia ferm i hodowli zwierząt, 9 elektro
niczne systemy i urządzenia wyposażenia ferm i hodowli zwierząt,
ogrodzenia zelektryfikowane, 21 koryta dla zwierząt, karmidła i po
idła dla zwierząt.
(111) 313255
(220) 2018 03 13
(210) 483448
(151) 2018 07 31
(441) 2018 04 16
(732) AGRO‑SKLEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Strzelce Opolskie, PL.
(540) AGROWAY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne systemy pojenia i karmienia zwierząt, elek
tryczne urządzenia wyposażenia ferm i hodowli zwierząt, 9 elektro
niczne systemy i urządzenia wyposażenia ferm i hodowli zwierząt,
ogrodzenia zelektryfikowane, 21 koryta dla zwierząt, karmidła i po
idła dla zwierząt.
(111) 313256
(220) 2018 03 13
(210) 483449
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) MASTER SKI OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tylicz, PL.

4591

(540) MasterSki
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 instalacje transportujące‑wyciągi narciarskie, wycią
gi narciarskie, wyciągi dla narciarzy, snowboardzistów i/lub sanecz
karzy, w tym wyciągi krzesełkowe, wyciągi talerzykowe, wyciągi
orczykowe, wyciągi taśmowe i wyciągi bezpodporowe, 41 usługi
w zakresie udostępniania stoków narciarskich, usługi w zakresie udo
stępniania ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających
narciarstwo i inne sporty zimowe, usługi w zakresie udostępniania
ośrodków i obiektów sportowych dla osób uprawiających kolarstwo
górskie, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do uprawiania nar
ciarstwa i innych sportów zimowych, usługi w zakresie udostępnia
nia sprzętu do uprawiania kolarstwa górskiego, usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu do uprawiania narciarstwa i innych sportów
zimowych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu do uprawiania
kolarstwa górskiego, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie organiza
cji i prowadzenia obozów sportowych i rekreacyjnych, usługi szko
leniowe dotyczące narciarstwa i innych sportów zimowych, usługi
szkoleniowe dotyczące kolarstwa górskiego, usługi instruktorów nar
ciarstwa i innych sportów zimowych, usługi instruktorów kolarstwa
górskiego, usługi w zakresie organizowania konkursów, zawodów,
loterii i pokazów o charakterze sportowym, edukacyjnym i rozryw
kowym, usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o cha
rakterze sportowym, edukacyjnym i rozrywkowym, usługi związane
z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia konferencji, kongre
sów, sympozjów, seminariów, zjazdów, warsztatów, szkoleń i kursów,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania,
usługi hoteli i pensjonatów, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w ho
telach i pensjonatach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc w lokalach
gastronomicznych, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, barów,
koktajlbarów, kawiarni, winiarni, piwiarni, herbaciarni, cukierni, pijal
ni czekolady, snack‑barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji
samoobsługowych, usługi polegające na przygotowywaniu i serwo
waniu posiłków i napojów w lokalach gastronomicznych, usługi pole
gające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich
dostarczaniu do zamawiającego‑catering, usługi w zakresie organi
zacji wesel, bankietów, koktajli oraz innych spotkań, zebrań i przyjęć
o charakterze okolicznościowym, towarzyskim i/lub biznesowym,
polegające na zaopatrywaniu w żywność i napoje, usługi w zakresie
rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby wesel,
bankietów, koktajli oraz innych spotkań, zebrań i przyjęć o charakte
rze okolicznościowym, towarzyskim i/lub biznesowym, usługi w za
kresie rezerwacji oraz wynajmowania sal i pomieszczeń na potrzeby
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów, zjazdów, kursów,
szkoleń i warsztatów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 313257
(220) 2018 03 13
(210) 483452
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) evrēe generation
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 24.17.08
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi
do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kosme
tyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki do ust, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, pre
paraty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chus
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do
celów kosmetycznych, kosmetyki do włosów, farby do włosów,
lakier do włosów, odżywki do włosów, maski kosmetyczne, płyny
do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów ko
smetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo
rujących [przybory toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
sole do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda koloń
ska, woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy kosmetyków,
5 kremy lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze], lecznicze kremy do
ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry dla niemowląt,
nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty do kąpieli,
lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty farma
ceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sanitarne do celów
medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele antybakteryjne, żyw
ność dla niemowląt.

(540)

(111) 313258
(220) 2018 03 13
(210) 483468
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) ROGOWSKI JAKUB MARCIN PPH ROLAND, Płońsk, PL.
(540) manufaktura krawiecka
(510), (511) 25 odzież męska i dziecięca, odzież z tkanin natural
nych i sztucznych, odzież skórzana, odzież dżinsowa, dresy, dziani
na jako odzież, fraki, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kaptury do
ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, kostiumy kąpielowe, ko
szule, koszulki, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, okrycia wełniane
i futrzane z kapturem, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy,
płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry,
skarpety, smokingi, spodenki, spodnie, swetry, szale, szaliki, szel
ki do odzieży, szlafroki, trykoty jako ubrania, T‑shirty, wyprawki
dziecięce ubraniowe, żakiety, bielizna osobista, bielizna wchłania
jąca pot, bluzki, bluzy dzianinowe, nakrycia głowy: berety, czap
ki, czapki z daszkiem i bez daszka, kapelusze, obuwie, obuwie
sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednic
twa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi
prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach oraz
za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów:
bielizna, odzież męska i dziecięca, nakrycia głowy, obuwie, wykoń
czenia ozdobne do bielizny i odzieży, dodatki do odzieży: krawaty,
paski, spinki do mankietów, szelki, szaliki, skóry zwierzęce, skóry
surowe, imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki i ozdo
by ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, tek
stylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne,
parasole, pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo
wych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji
pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych,
pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
badania rynku, 40 usługi szwalnicze, usługi krawieckie w zakresie
szycia, szycia odzieży, bielizny, krojenia tkanin, pikowania tkanin,
tkania, wykańczania tkanin, przeróbki odzieży, usługi w zakresie:
apreturowania tkanin, farbowania tekstyliów i odzieży, dekaty
zowania tkanin, uszlachetniania przędzy, teksturowania przędz,
snucia osnów, uszlachetniania przędzy poliestrowej, hafciarstwa,
prania tkanin.

(111) 313261
(220) 2018 03 12
(210) 483360
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 16
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) DIMETRIO
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do użytku w gi
nekologii.

(111) 313263
(220) 2018 03 15
(210) 483526
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TUPOTEK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.

(111) 313259
(220) 2018 03 14
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) MRUGALSKA LUCYNA PURPURA, Łódź, PL.
(540) PURPURA PP

(111) 313266
(220) 2018 03 15
(210) 483532
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 483484

Kolor znaku: purpurowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 25 odzież, w szczególności bluzki, sukienki.
(111) 313260
(220) 2018 02 19
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADABABY
(540)

(210) 482508

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne przeciwgorącz
kowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

(111) 313262
(220) 2018 03 12
(210) 483510
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 30
(732) OSSOWSKI MICHAŁ UNIQUE, Kraków, PL.
(540) STUDIO UNIQUE
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi
medialna i usługi fotograficzne.

(111) 313264
(220) 2018 03 15
(210) 483527
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RAPSODIA
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(111) 313265
(220) 2018 03 15
(210) 483528
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FINEZJA
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
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(540) TERE FERE
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(111) 313267
(220) 2018 03 15
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) BEL BAZAAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, PL.
(540) K H kinihome
(540)

(111) 313268
(220) 2018 03 15
(210) 483540
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) DISPONICAMED
(510), (511) 10 odzież medyczna, spódniczki jednorazowe, pelerynki
jednorazowe, szlafroki jednorazowe, koszule operacyjne, koszule po
rodowe, spodenki do kolonoskopii, obłożenia położnicze, obłożenia
porodowe, obuwie medyczne, klapki jednorazowe, 16 śliniaki papie
rowe, 24 pościel jednorazowa, 25 śliniaki niepapierowe.
(111) 313269
(220) 2018 03 15
(210) 483541
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) MERINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) DISPONICA
(510), (511) 10 odzież medyczna, 16 śliniaki papierowe, 24 pościel
jednorazowa, 25 śliniaki niepapierowe, bielizna jednorazowa, odzież
jednorazowa, obuwie jednorazowe.
(111) 313270
(220) 2018 03 15
(210) 483544
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) LATAŁA MONIKA FIVE TREES, Kraków, PL.
(540) 5TECH
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem
sieci Internet oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży w związku
z wideodomofonami.
(111) 313271
(220) 2018 03 15
(210) 483552
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraX
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę,
aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro
gą lądową, powietrzną, wodną.
(220) 2018 03 15
(441) 2018 04 30

(732) KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, PL.
(540) CHIARA DESIGN
(540)

(210) 483536

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż mebli i dodatków online oraz w sklepie sta
cjonarnym, sprzedaż: lamp wiszących i stojących, stolików, półek,
ramek i obrazków, plakatów, poduszek, pledów, wazonów i innych
artykułów dekoracji wnętrz.

(111) 313272
(151) 2018 08 28
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(210) 483555

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 futerały na okulary, etui na okulary, 14 artykuły ozdob
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria z metali
nieszlachetnych, biżuteria z tworzyw sztucznych, breloczki do klu
czy z imitacji skóry, breloki do kluczy ze skóry, kasetki skórzane na
biżuterię, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, wisiorki,
łańcuszki do kluczy, ozdoby z biżuterii sztucznej, breloczki metalowe
do kluczy, breloczki do kluczy, 18 skóra i imitacje skóry oraz towa
ry ujęte w klasie 18: kufry i torby podróżne, sakiewki, torby i torebki
wszelkiego rodzaju, kuferki, portmonetki, portfele, aktówki, dyplo
matki, teczki, torby na zakupy, torby plażowe i torby sportowe, ple
caki szkolne, etui na klucze wykonane ze skóry, etui z imitacji skó
ry, etui, futerały na dokumenty, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
26 klamry do odzieży, klamry do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby
do ubrań, odzież [-zapięcia do], paski [-zapięcia do], sprzączki do obu
wia, sprzączki do odzieży, sprzączki do pasków, zawieszki inne niż do
biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 35 reklama, promocja
sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie galan
terii skórzanej i galanterii z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nakryciami głowy.
(111) 313273
(220) 2018 03 15
(210) 483561
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) AGRIGES S.R.L., San Salvatore Telesino, IT.
(540) MARAL
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy
sztuczne stosowane w rolnictwie, płynne substancje użyźniające
stosowane w rolnictwie, substytuty obornika płynnego, mieszanki
składników chemicznych i mikro organicznych dla użyźniania nawo
zów organicznych, nawozy sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne,
organiczne i syntetyczne, preparaty z mikroelementów dla roślin, na
wozy do traw i trawników, sole do nawożenia, żużel do nawożenia,
preparaty użyźniające, preparaty użyźniające dla rolnictwa, prepa
raty do użyźniania gleby, wieloskładnikowe nawozy sztuczne, mie
szanki produktów chemicznych oraz biologicznych do stosowania
jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, preparaty użyźniające do
traw i trawników, mineralne, wieloskładnikowe, naturalne, organicz
ne i nieorganiczne preparaty użyźniające, nalistne nawozy sztuczne.
(111) 313274
(220) 2018 03 15
(210) 483564
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) POLANOWSKA‑LENART ALEKSANDRA FIZJO‑SPOT,
Warszawa, PL.
(540) FIZJOPRESS
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, ciemnoróżowy
(531) 29.01.12, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografowanie, fotoreportaże, instruktaż gimnastyki,
usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, komputero
we przygotowanie materiałów do publikacji, filmowanie, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, nauczanie, organizowanie i prowadzenie
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konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz
nych [szkolenia], produkcja filmów, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych, niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicz
nych on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych, usługi zwią
zane z organizacją wypoczynku.

(111) 313275
(220) 2018 03 15
(210) 483565
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SZUDY ROBERT PARK ROZRYWKI, WIOSKA INDIAŃSKA
HOKKA HEY, Kunowa, PL.
(540) WIOSKA INDIAŃSKA HOKKA HEY
(540)

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 41 usługi parków tematycznych i parków rozrywki,
43 udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach.
(111) 313276
(220) 2018 03 15
(210) 483567
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) GOLLING MARIUSZ ANTIHYPE, Częstochowa, PL.
(540) ANTIHYPE
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe.
(111) 313277
(220) 2018 03 15
(210) 483599
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 23
(732) DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice, PL.
(540) DUMAT
(540)

(531) 14.01.24, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, w tym
rury metalowe wraz ze złączkami, taśma metalowa, druty oraz ma
teriały zbrojeniowe, konstrukcje metalowe, w tym szkielety ramowe
konstrukcji metalowych, kratownice metalowe, elementy podestów
metalowych, panele konstrukcyjne, wyroby ślusarskie, drobne wyroby
metalowe, w szczególności gwoździe, nity, śruby, okucia, klamry, zaci
ski, zbiorniki i pojemniki metalowe w szczególności dla magazynowa
nia oraz transportu, metalowe ogrodzenia oraz słupki ogrodzeniowe,
metalowe materiały dla górnictwa, w tym siatki okładzinowe, rozpory
metalowe, górnicze obudowy metalowe, kotwy metalowe, kotwy bu
dowlane, 20 regały, w tym regały metalowe oraz wystawowe.
(111) 313278
(220) 2018 03 15
(210) 483602
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) SUSZCZYŃSKI‑RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) DIAMANT VOGUE INNOCENT
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo
niada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezal
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalko
holowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania na
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pojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, na
poje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizo
wane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomi
dorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalko
holowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napo
je], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona‑moszcz,
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do
produkcji wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania
wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda
sodowa, woda stołowa.

(111) 313279
(220) 2018 03 15
(210) 483603
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) SUSZCZYŃSKI‑RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) DIAMANT VOGUE IMPRESSION
(510), (511) 32 aperityfy bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo
niada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalko
holowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholo
we na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napojów ga
zowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeź
wiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane pro
teinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy [napój], prepara
ty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syro
py do napojów, winogrona‑moszcz, niesfermentowany, woda [napo
je], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda
litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna
[napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
(111) 313280
(220) 2018 03 16
(210) 483616
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) MIKODA BARBARA ATM MIKODA, Częstochowa, PL.
(540) ATM MIKODA
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.01.01
(510), (511) 12 hamulce do pojazdów.
(111) 313281
(220) 2018 03 16
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) LEDOX
(540)

(210) 483623

Kolor znaku: czerwony
(531) 01.15.05, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 37 serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do wenty
lacji, klimatyzacji i ogrzewania, regularne serwisowanie urządzeń do
wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, instalacja, naprawa i konserwa
cja urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, wyna
jem urządzeń do wentylacji, klimatyzacji ogrzewania.
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(111) 313282
(220) 2018 03 16
(210) 483627
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) termileck
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313283
(220) 2018 03 16
(210) 483628
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) meditermic
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313284
(220) 2018 03 16
(210) 483637
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) SOBOTA MARCIN P.P.H.U. SOLO, Stalowa Wola, PL.
(540) SOLO GRUPA
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny, szary
(531) 21.03.01, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drzwi metalowe, okna metalowe, 19 drzwi niemeta
lowe, okna niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto
wej, usługi handlu elektronicznego, usługi sprzedaży wysyłkowej
w związku z następującymi towarami: drzwi, okna, akcesoria i osprzęt
metalowy do drzwi i okien, bramy garażowe, bramy ogrodzeniowe,
ogrodzenia, automatyka do bram i ogrodzeń, parapety, rolety.
(111) 313285
(220) 2018 03 16
(210) 483654
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) DRUKARNIA EMBE PRESS S.BEZDEK, M. MAMCZARZ SPÓŁKA
JAWNA, Lublin, PL.
(540) MB PRESS DRUKARNIA EMBEPRESS
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 40 usługi drukowania, drukowanie offsetowe, druko
wanie fleksograficzne, drukowanie cyfrowe, druk sitowy, drukowa
nie litograficzne, druk typograficzny, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, druk etykiet i opakowań stosowanych
na papierach, foliach samoprzylepnych, termokurczliwych (shrink
sleeves), BOPP, PET, metalizowanych i transparentnych, usługi za
drukowywania laminatów, usługi produkcji wieczek barierowych
PET oraz aluminiowych, usługi cyfrowego drukowania książek, ka
lendarzy, plakatów, folderów, katalogów, wizytówek i innych doku
mentów na zamówienie, introligatorstwo, uszlachetnianie druku,
wyrób i formowanie papieru w postaci arkuszy lub wstęg, obrób
ka masy papierniczej w celu otrzymania tektury litej oraz falistej,
obróbka papieru, obróbka papierowych modeli, makiet lub szablo
nów, usługi poligraficzne.

4595

(111) 313286
(220) 2018 03 16
(210) 483660
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) TOKARSKI ROBERT ROBEX, Orzechówek, PL.
(540) NOWA ZIEMIA
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału,
oleje i tłuszcze, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze
chy i nasiona roślin strączkowych), kostki bulionowe, kostki do zup,
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki do zup,
przetwory do zup jarzynowych, zupy, zupy (składniki do sporządza
nia-), zupy błyskawiczne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy
z makaronem, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw
ne, algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, bakłażany przetwo
rzone, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony spożywcze na
bazie soi, borówki, przetworzone, brokuły, burgery warzywne, bur
gery sojowe, bób, cebula konserwowana, cebulki koktajlowe, chipsy
bananowe, chipsy jabłkowe, cebulki marynowane, danie gotowe,
w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu
[doenjang‑jjigae], danie gotowe, składające się głównie z pasty sojo
wej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang‑jjigae], dal (indyjskie da
nie z roślin strączkowych), daktyle, przetworzone, daktyle, czosnek
(konserwowy-), czipsy z manioku, czipsy o niskiej zawartości tłusz
czu, czerwona słodka papryka, przetworzona, czereśnie, przetwo
rzone, czarne porzeczki, przetworzone, cytryny, przetworzone, cie
cierzyca, przetworzona, chop suey, chipsy ziemniaczane w postaci
przekąsek, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemnia
czane, chipsy z juki, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzyw
ne, chipsy z jarmużu, desery owocowe, dip fasolowy, dipy, dyniowate
[rośliny, konserwowane], ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrak
ty z pomidorów, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], ekstrakty
z warzyw do konsumpcji, falafel, fasola, fasola pieczona w sosie po
midorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], fa
sola w puszkach, fasolka konserwowa, fasola z chili, fermentowana
soja [natto], fermentowane tofu, frytki ziemniaczane, galaretki owo
cowe, głęboko mrożone dania warzywne, gnocchi na bazie ziemnia
ków, gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów
[hampen], gotowane owoce, gotowane orzechy, gotowane ziemnia
ki, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, groch dzielony, groch łuskany, gotowe produk
ty z warzyw, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, grzyby
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, ignam, jabłka duszone,
jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne
suszone kwiaty, kłącza przetworzone, kotlety z tofu, kotlety sojowe,
korniszony, korzenie przetworzone, konserwy, marynaty, konserwo
wany korzeń dzwonka [doraji], konserwowane warzywa, kompozy
cje owoców przetworzonych, kokos przetworzony, kiełbaski wegeta
riańskie, kasztany jadalne smażone z cukrem, kapusta, przetworzona,
karczochy konserwowe, kapusta kwaszona, kandyzowane przekąski
owocowe, jadalne wiórki suszonych brązowych wodorostów [tororo
‑kombu], jagody, konserwowane, jądra orzechów włoskich, miąższ
owoców, mieszanki warzywne, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki owo
ców suszonych, marynowane papryczki jalapeno, mielone orzechy,
marynowana rzodkiewka, marynowana ostra papryka, marchewki,
mango, przetworzone, mandarynki [konserwowe], kukurydza słodka
[konserwowana], kukurydza cukrowa, przetworzona, krążki z cebuli,
krokiety, krojone warzywa, krojone owoce, krakersy głogowe, oliwki,
gotowane, odsmażana fasola, obrana marchew, nasączone rodzynki,
nasiona, przetworzone, nasiona jadalne, mrożone pędy bambusa,
mrożone pakowane przystawki składające się głównie z owoców
morza, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler, nadzienia
na bazie owoców do placków i ciast, mrożone owoce, mrożone goto
we posiłki składające się głównie z warzyw, migdały, przetworzone,
oliwki [przetworzone], oliwki konserwowane, oliwki nadziewane,
oliwki, suszone, opiekane płaty alg (yaki‑nori), opiekane wodorosty,
orzechy jadalne, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, owo
ce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce konserwo
wane w słoikach, owoce w puszkach, papryka, przetworzona, pasta
czosnkowa, pasta z anchois, pasta z karczochów, pasty do smarowa
nia składające się z orzechów laskowych, pasty z trufli, pasztet wa
rzywny, pektyna do celów kulinarnych, pieczone kasztany, pierożki
na bazie ziemniaków, pigwy, przetworzone, pikantne pikle, pikle, pi
kle mieszane, placki smażone, placki ziemniaczane, pokrojone owo
ce, pokrojone sałatki warzywne, pomarańcze, przetworzone, płatki
jabłkowe, płatki kokosowe, pomidory konserwowane, pomidory,
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przetworzone, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
produkty z suszonych owoców, proszki warzywne, przeciery owoco
we, przeciery warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski na ba
zie mleka, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przeką
ski na bazie orzechów, przekąski na bazie suszonych owoców,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z ja
dalnych wodorostów, przekąski ziemniaczane, przetworzona kapusta
brukselska, przetworzona spirulina, przetworzona trawa cytrynowa,
przetworzone awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone
buraki, przetworzone cebule, przetworzone jabłka, przetworzone
karczochy, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone kwiaty jadalne
w formie kandyzowanej, przetworzone liście winogron, przetworzo
ne morele, przetworzone maczużniki jadalne, przetworzone oliwki
konserwowe, przetworzone nasiona dyni, przetworzone ziarna arbu
za, przetworzone wodorosty spożywcze, przetworzone słodkie ziem
niaki, przetworzone purée z oliwek, przetworzone owoce liczi, prze
tworzone szalotki [wykorzystywane jako warzywo, a nie jako
przyprawa], przetworzony kaktus do spożycia, przyprawione wodo
rosty jadalne [jaban‑gim], przystawki na bazie warzyw, purée z grzy
bów, purée z oliwek, purée z warzyw, purée ziemniaczane, purée
ziemniaczane w proszku, pyłki kwiatowe jako żywność, pyłki sosny
przygotowane do użytku spożywczego, rabarbar w syropie, rodzyn
ki, rosti [placki ziemniaczane z grubo startych ziemniaków], rośliny
strączkowe przetworzone, sałatka cezar, sałatka ziemniaczana, sałat
ki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strącz
kowych, serce palmy, przetworzone, sfermentowane owoce, skórki
owocowe, smażone plantany, smażone ziemniaki (placki ziemniacza
ne), soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja [przetworzo
na], soja konserwowana spożywcza, soja, przetworzona, sok cytry
nowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, sok
z trufli, słodkie nadzienia z owoców, śliwki suszone, śliwki konserwo
we, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substy
tuty mięsa na bazie warzyw, suszona fasola, suszona papaja, suszona
rzepa, suszona soja, suszona żurawina, suszone daktyle, suszone figi,
suszone grzyby jadalne, suszone grzyby shiitake, suszone jadalne
algi, suszone jadalne pąki liliowca, suszone jadalne uszaki gęstowło
se, suszone jadalne wodorosty, suszone liczi, suszone longan, suszo
ne mango, suszone owoce, sułtanki, suszone pędy bambusa, suszo
ne persymony [got‑gam], suszone truskawki, suszone wodorosty
spożywcze [hoshi‑wakame], suszony ananas, suszony durian, suszo
ny jadalne trzęsaki morszczynowate, szparagi, przetworzone, szpi
nak [przetworzony], szpinak konserwowy, szpinak, gotowany, szpi
nak, mrożony, tofu, trufle konserwowane, tofu w postaci niestężonej
[tofu nao], truskawki konserwowane, tzatziki, warzywa fermentowa
ne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowa
ne, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzy
wa marynowane, warzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa
mrożone, warzywa przetworzone, warzywa solone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe,
warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, wiórki kokosowe, wiśnie
koktajlowe, wodorosty jadalne, wodorosty konserwowe, wysuszone
płatki wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w gorącej wodzie
[ochazuke‑nori], zagęszczone sosy pomidorowe, zakonserwowane
i spłaszczone pomarańcze, zapiekanka z bakłażanów, zapiekanki
[żywność], zielony rozpołowiony groszek, ziemniaki, konserwowane,
ziemniaki, przetworzone, zupa gumbo, pasty rybne i z owoców mo
rza, agar‑agar do celów kulinarnych, anchois, nieżywe, ciasto z kra
bem, dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe], ekstrak
ty z owoców morza, ekstrakty z ryb, filety anchois, filety rybne, filety
z wędzonego śledzia, galaretki rybne, galaretki z owoców morza,
gotowane na parze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamabo
ko], gotowane owoce morza, gotowane ryby, gotowe dania składają
ce się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden), gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, goto
we posiłki składające się głównie z ryb, gładzica, nieżywa, homary, nie
żywe, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów spożyw
czych, ikra rybia przetworzona, ikra z pstrąga morskiego do celów
spożywczych, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych, jaja śli
macze jadalne, jeżowce [nieżywe], karasie pospolite, nieżywe, karp
[nieżywy], kawior, kałamarnica [przetworzona], kiełbaski rybne, klip
fisz [solony i suszony dorsz], konserwowane produkty rybne w sło
ikach, konserwowane ryby, konserwowe owoce morza, konserwy
rybne, kotlety rybne, krab, krab marynowany w sosie sojowym
[ganjang‑gejang], kraby [nieżywe], krakersy rybne, krewetki [nieży
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we], krewetki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki w cieście
kokosowym, krokiety rybne, krokiety z łososia, langusty, langusty,
nieżywe, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], małże arkowate
[nieżywe], małże jadalne o krótkim syfonie [nieżywe], mieczniki, nie
żywe, mrożone gotowane ryby, mrożone małże, mrożone owoce
morza, mrożone posiłki składające się głównie z ryb, mrożone pro
dukty rybne, mączka krewetkowa, mączka rybna, nieżywe małże,
nieżywe mięczaki, okonie morskie [nieżywe], okonie, nieżywe, omuł
ki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie
rurek [chikuwa], ostrygi [nieżywe, spożywcze], ostrygi, nieżywe,
owoce morza konserwowane, ośmiornice [nieżywe], łosoś, nieżywy,
owoce morza [nieżywe], owoce morza ugotowane w sosie sojowym
[tsukudani], paluszki rybne, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta
z ikry kraba, pasta z owoców morza, poczwarki jedwabnika do spoży
cia przez ludzi, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki goto
wane składające się głównie z ryb, potrawy rybne, potrawy z ryb do
spożycia przez ludzi, produkty z owoców morza, produkty z prze
tworzonej ryby do spożycia dla ludzi, przeciery rybne, przetworzone
owoce morza, przygotowane ślimaki, przystawki gotowe do spoży
cia, składające się przede wszystkim z owoców morza, przystawki
mrożone składające się głównie z owoców morza, pstragi, nieżywe,
pulpety rybne, pęcherze pławne, płatki suszonej ryby [kezuri‑bushi],
płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie suszone
[katsuo‑bushi], płaty suszonych alg nori (hoshi‑nori), quenelle [pul
pety rybne], raki, nieżywe, ryba ugotowana i suszona, ryba z frytka
mi, ryby, ryby aju [nieżywe], ryby marynowane, ryby mrożone, ryby
prażmowate, nieżywe, ryby przetworzone, ryby solone, ryby suszo
ne, ryby w oliwie z oliwek, ryby wędzone, sardynki, nieżywe, sashimi,
sałatka z ikrą ryb cefalowatych, skorupiaki, nieżywe, solone i fermen
towane owoce morza [jeotgal], śledzie, nieżywe, ślimaki, ślimaki do
spożycia przez ludzi, ślimaki gotowane, ślimaki konserwowe, solone
meduzy, steki z ryb, strzykwy nieżywe, surimi, suszona ikra śledzia,
suszone duże krewetki, suszone kalmary, suszone mięso małży, su
szone mięso okładniczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trąbi
ka, suszone owoce morza, sztuczna ikra rybia, tołpygi białe, nieżywe,
tuńczyk [konserwowany], tuńczyk [nieżywy], tuńczyk w oleju,
uchowce [nieżywe], wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, żywność
chłodzona składająca się głównie z ryb, żółwie o miękkich skorupach
[nieżywe], żywność przygotowywana z ryb, jadalne owady, nieżywe,
przetworzone poczwarki pszczół do spożycia przez ludzi, escamoles
[jadalne larwy mrówek, przygotowane], koncentrat masła, masła so
lone, masło do użytku w gotowaniu, masło kakaowe, masło klarowa
ne, masło kokosowe [olej kokosowy], masło miodowe, masło z na
sion, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej arachidowy [do
celów spożywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do
celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej maślany, olej palmowy
jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej sojowy, olej sojowy do gotowa
nia, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożyw
czy, olej wielorybi do spożycia, olej z oliwek jadalny, łój spożywczy,
olej z orzecha palmowego do żywności, olej z orzechów, olej z otrąb
ryżowych do celów spożywczych, olej z pachnotki do celów kulinar
nych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pestek kamelii
do jedzenia, olej z pestek winogron, olej z siemienia lnianego [jadal
ny], olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje do gotowa
nia, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje jadal
ne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne
z ryb [inne niż tran], oleje roślinne do celów spożywczych, oleje sma
kowe, oleje spożywcze, oleje utwardzane [uwodorniony olej do ce
lów spożywczych], oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje
uwodornione do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oleje
zwierzęce do celów spożywczych, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwy na bazie trufli, organiczny olej kokoso
wy do celów kulinarnych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, sma
lec, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spo
żywczy olej sezamowy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcz piekarski, tłuszcz wielorybi do żywności, tłuszcze do gotowa
nia, tłuszcze jadalne, tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do ce
lów spożywczych, tłuszcze roślinne do gotowania, wyroby z masła,
zmieszane oleje roślinne do celów kulinarnych, jogurt z mleka kozie
go, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty
o smaku owocowym, jogurty smakowe, jogurty pitne, kefir [napój
mleczny], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, jogurt,
jogurt sojowy, dipy na bazie produktów mlecznych, dipy serowe, en
zymy mlekowe do celów spożywczych, fondue serowe, produkty

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

serowarskie, biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser z chude
go mleka [quark], bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie
produktów mlecznych, chili con queso, desery na bazie sztucznego
mleka, desery wykonane z produktów mlecznych, krem na bazie ma
sła, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, liofilizowane tofu w ka
wałkach [kohri‑dofu], margaryna, masło, masło czosnkowe, masło
ghee, masło mieszane, masło z ziołami, maślanka, mieszanki serowe,
miękkie dojrzałe sery, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe,
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko ko
kosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe w proszku, mle
ko kozie, mleko migdałowe, mleko krowie, mleko migdałowe do ce
lów kulinarnych, mleko o różnych smakach, napoje na bazie mleka
migdałowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje mleczne zawierające owoce,
napoje mleczne aromatyzowane, mleko zagęszczone, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mleko z nasion konopi
jako substytut mleka, mleko z bakteriami lactobacillus acidophilus,
mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów,
mleko w proszku do celów spożywczych, mleko w proszku, mleko
sojowe, mleko sojowe w proszku, mleko skondensowane, mleko sfer
mentowane, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe,
mleko owsiane, mleko owcze, mleko organiczne, mleko odtłuszczo
ne, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka
orzechowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, napoje na
bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie soi stosowa
ne jako substytuty mleka, napoje przyrządzone z mleka lub zawiera
jące mleko, napoje z jogurtu, napoje z produktów mlecznych, napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, paluszki serowe, paluszki
z mozzarelli, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością
tłuszczu, pasty mleczne do smarowania, podpuszczka, preparaty do
sporządzania jogurtu, przetwory twarożkowe, przetworzony ser,
puddingi na bazie mleka, riażenka [prażone zsiadłe mleko], salceson,
schłodzone desery mleczne, ser cheddar, ser francuski cancoillotte,
ser mieszany, ser miękki, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy,
ser pleśniowy, ser twardy, ser twarogowy, ser typu twarogowego, ser
w proszku, ser wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser
z ziołami, ser śmietankowy, serek mascarpone, serwatka, sery dojrze
wające, sery topione, sery świeże niedojrzewające, skyr, smażone
kawałki tofu [abura‑age], smażone placuszki twarogowe, śmietana
[produkty mleczarskie], śmietana kremówka do ubijania, śmietana
na bazie warzyw, śmietana tłusta, śmietana w proszku [produkty
mleczne], starty ser, substytuty kwaśnej śmietany, substytuty marga
ryny, substytuty masła, substytuty mleka, substytuty serów, suszona
serwatka, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych],
tempeh, twaróg, white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], woda ko
kosowa [napój], zabielacz do kawy, zabielacze do kawy zawierające
przede wszystkim produkty mleczne, zabielacze do napojów, zabie
lacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów
mlecznych, zsiadłe mleko, śmietanka do kawy w proszku, jaja prze
piórcze, jaja przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja w proszku,
jaja w stanie płynnym, jajka solone, omlety, stuletnie jaja, substytuty
jaj, żółtka jajek, białka jajek, białko do celów kulinarnych, frittaty, go
towe posiłki zawierające [głównie] jajka, jaja, jaja kacze, jaja kurze,
jaja marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, 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, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do piecze
nia i drożdze, ananasy w cieście, bagietki z nadzieniem, banany w cie
ście, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batoniki na bazie
czekolady będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czeko
lady, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], brioszki (drożdżowe
bułeczki), bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielo
nym (niku‑manjuh), burrito, bułeczki z dżemem fasolowym, bułki
nadziewane, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], chalupa
[meksykańskie placuszki], cheeseburgery, chimichanga [rodzaj burri
to], chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy kukury
dziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o smaku warzyw,
chipsy taco, chipsy tortilla, chińskie pierożki gotowane na parze (shu
mai), chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), dania liofilizo
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryżu,
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
czipsy wonton, czipsy na bazie zbóż, ciasto z przyprawionymi owoca
mi, ciasto na bazie jaj, ciasto kruche z szynką, ciastka z prosa, ciastka
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owsiane, ciasteczka ryżowe, ciasteczka cebulowe, ciasta zawierające
mięso, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciasta
[słodkie lub słone], chrupki zbożowe, chrupki z pełnego ziarna psze
nicy, chrupki serowe [przekąski], chrupki ryżowe, chrupki ryżowe
w kształcie kulek (arare), chrupki kukurydziane, chrupki kukurydzia
ne o smaku sera, kanapki, jiaozi (pierogi nadziewane), hamburgery
w bułkach, hot dogi (gotowe), hamburgery gotowane i w bułkach,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe potrawy zawierające
[głównie] makaron, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe pizze, go
towe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane
przez wyciskanie, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki
ziemniaczanej, gotowe dania z ryżu, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], galareta gryczana (memilmuk), empanada (nadziewany pie
róg), dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], krokiety
po chińsku, krakersy ryżowe, krakersy z preparatów zbożowych, kra
kersy o smaku ziołowym, krakersy o smaku warzyw, krakersy o sma
ku sera, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku mięsnym, kra
kersy nadziewane serem, koreczki, kanapeczki, krakersy krewetkowe,
klejące się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kleiste kuleczki ryżowe,
kandyzowany popcorn, kanapki zawierające sałatę, kanapki z rybą,
kanapki z filetem z ryby, kanapki tostowe opiekane, owoce pod kru
szonką, opiekane ziarna kukurydzy, okonomiyaki [japońskie wytraw
ne naleśniki], naleśniki [cienkie], naleśniki, naleśnik z zieloną cebulą
[pajeon], nachos, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywa
mi, mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, mrożone posiłki
składające się głównie z makaronu, makaron z serem, makarony za
wierające nadzienia, lasagne, kukurydza smażona, kukurydza prażo
na w kuchence mikrofalowej, kukurydza prażona pokryta karmelem,
kukurydza prażona [popcorn], kukurydza palona, krótko smażony
makaron z warzywami [japchae], przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie tortilli, przekąski na bazie ryżu, precelki, potrawy z makaro
nu, popcorn smakowy, placki z fasoli mung [bindaetteok], placki, piz
ze mrożone, pizze schłodzone, pizze konserwowane, pizze [gotowe],
pierożki z krewetkami, pizza, pierożki ravioli, ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), quiche, quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej
z serem], puszkowana żywność zawierająca makaron, przetworzona
kukurydza do prażenia, przekąski zbożowe o smaku sera, przekąski
z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski z kukurydzy,
przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski wykonane ze sprosz
kowanych sucharów, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, prze
kąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki ry
żowej, przekąski wykonane z mąki razowej, przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, przekąski składające się z produktów zbożo
wych, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski sezamowe, prze
kąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głów
nie z wyciśniętych ziaren zbóż, świeże placki [ciasta], świeża pizza,
słodki ryż z orzechami i owocami głożyny [yaksik], sushi, surowe piz
ze, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, spody z ciasta do pizzy, spaghetti w sosie pomido
rowym w puszce, spaghetti i klopsy, solone wyroby piekarnicze, sen
bei [ciastka ryżowe], smażone ciastka ryżowe [topokki], sałatka ryżo
wa, samosy, sajgonki, ryżowe pierożki, ryż smażony po chińsku, ryż
kleisty zawijany w liście bambusa [zongzi], ryba w cieście, ravioli [go
towe], risotto, zawijana kanapka typu wrap, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub
warzyw, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, warzywa w cie
ście, wafle ryżowe, tortille, tosty francuskie, tabule [sałatka z kuskus],
batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki, batony i guma do
żucia, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywno
ściowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], babki pa
nettone, babki pandoro, batoniki nugatowe w polewie czekolado
wej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan],
bezy, budynie deserowe w proszku, bułeczki z dżemem, budyń ryżo
wy, bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, ciastka serowe,
ciastka z prosa wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi),
ciasto na biszkopty, cienkie kruche placki z przyprawami [poppa
dom], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy,
croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], crème caramel [karmelowy
deser], czekolada, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba,
czekolada na polewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada
z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada z japońskim chrza
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nem, czekoladki, czekoladki z likierem, czekoladowe dodatki smako
we, czekoladowe fondue, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz
nicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny,
dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czeko
lady na choinki, desery czekoladowe, desery z muesli, drobiny kajma
kowe, gofry, gofry czekoladowe, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi,
imitacje kremu budyniowego, mrożone wyroby cukiernicze zawiera
jące lody, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone torty jo
gurtowe, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], migdały
w polewie czekoladowej, mieszanki kheer (pudding ryżowy), marce
pan, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, kremy na bazie
kakao w postaci past do smarowania, krakersy, krakersy o smaku
owocowym, krakersy z mąki grahama, kremy budyniowe custard
[pieczone desery], jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy, japońskie
biszkopty (kasutera), orzeszki ziemne zatopione w karmelowym ba
toniku, orzechy w czekoladzie, orzechy macadamia w polewie czeko
ladowej, nugat, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko,
nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze
wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukier
nicze, nielecznicze draże, musy deserowe, musy czekoladowe, pły
wające wyspy [deser], puddingi, praliny z waflem, posypka czekola
dowa, polewy piankowe, polewa lub posypka czekoladowa, pasty na
bazie czekolady, pasty czekoladowe do chleba, papier jadalny, ozdo
by choinkowe [jadalne], trufle [wyroby cukiernicze], torty pawłowej
z orzechami laskowymi, tiramisu, tabletki [wyroby cukiernicze], słone
herbatniki, słone krakersy, słodycze z żeńszeniem, słodkie bułki, sło
dycze gotowane, suflety deserowe, substytuty czekolady, sopapilla
[smażony chleb], substytut marcepanu, solone wafelki, sopaipillas
[smażone ciastka], ryż na mleku, puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów
suszonych owoców, ziołowo‑miodowe pastylki do ssania [wyrób cu
kierniczy], ziarna kawy powlekane cukrem, wyroby piekarnicze, wy
roby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające
galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby cukierni
cze płynne, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cu
kiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze
o smaku miętowym (nielecznicze-), wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze mrożone, wata cukrowa, turecki przysmak w po
lewie czekoladowej, żywność na bazie kakao, żywność zawierająca
kakao [jako główny składnik], 31 płody rolne i z akwakultury, produk
ty ogrodnicze i leśne, grzyby, rośliny, grzybnie do celów rolniczych,
kukurydza, produkty rolne (nieprzetworzone), słód i zboża nieprze
tworzone, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, aloes zwyczajny,
świeży, do spożycia, girlandy z kwiatów naturalnych, kocimiętka, li
ście z kolb kukurydzy, suszone, do dekoracji, materiał pochodny
otrzymywany ze świeżych szparagów, mięta polej [rośliny], naturalne
jadalne rośliny [nieprzetworzone], nieprzetworzone uprawne rośliny
cukrowe, szparagi, świeży szczypiorek, świeże łodygi czosnku, świe
że jadalne kaktusy, trzcina cukrowa, rośliny świeże, rośliny strączko
we, rośliny pnące, żeń‑szeń świeży, zioła, suszone, do ozdabiania, ja
dalne owady, żywe, jadalne zwierzęta wodne [żywe], ikra rybia, kraby
[żywe], łosoś, żywy, ośmiornice żywe, owoce morza (żywe), ostrygi
żywe, okonie żywe, motyle, żywe, małże żywe, langusty [żywe], lan
gustynki żywe, ślimaki [żywe], śledzie, żywe, węgorze żywe, tuńczyk,
żywy, strzykwy żywe, sardynki, żywe.

(111) 313287
(220) 2018 03 18
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) LEBIODA PATRYCJA, Poznań, PL.
(540) KIDodo
(540)

(210) 483667

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 8 łyżki, łyżeczki dla dzieci, widelce, widelce dla dzieci,
noże, noże dla dzieci, nożyczki dla dzieci, biodegradowalne sztućce,
cążki, pęsety, nożyczki, nożyczki do paznokci, łyżeczki do herbaty,
10 smoczki do karmienia dziecka, pokrowce na butelki dla dziecka,
dmuchane materace dla dzieci, dmuchane poduszki dla dzieci, bu
telki dla dzieci, smoczki dla dzieci, smoczki do butelek dla dzieci,
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gryzaki dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, lakta
tory, wkładki laktacyjne, klipsy do smoczków, gryzaki z grzechot
ką, 21 miski, miseczki dla dzieci, talerze, talerzyki dla dzieci, kubki,
kubeczki dla dzieci, kubki niekapki, kubki podróżne, podkładki na
stół, kubki termiczne, termosy, pojemniki termiczne na żywność, wa
nienki dla dzieci, stojaki do wanienek dla dzieci, nocniki dla dzieci,
kubki do karmienia, kubki treningowe dla dzieci, pojemniki do użyt
ku domowego, przyrządy do pieczenia, przyrządy do gotowania,
aluminiowe butelki na wodę, aluminiowe foremki, gąbki do kąpieli,
biodegradowalne miski, biodegradowalne kubki, biodegradowalne
talerze, butelki, stojaki na butelki, szczotki do czyszczenia butelek,
skarbonki, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, garnki, deski
do krojenia, pojemniki na pieluchy, pokrywki do naczyń, stojaki na
naczynia, słomki do picia, pojemniki na śmieci, szczoteczki do mycia
zębów, elektryczne szczoteczki do mycia zębów, pojemniki na lunch,
tace, sitka, szpatułki kosmetyczne, stojaki na szczoteczkę do zębów,
przybory gospodarstwa domowego.

(111) 313288
(220) 2018 03 19
(210) 483672
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) KOPACZ MAGDALENA CENTRUM JĘZYKOWE KONIK,
Głogów, PL.
(540) KONIK CENTRUM JĘZYKOWE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.24
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, admini
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, adresowanie ko
pert, agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje za
trudnienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in
formacji w rejestrach, aktualizacja informacji dotyczących działalno
ści gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizowanie in
formacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen,
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem
tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, anali
za trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza
w zakresie marketingu, analizowanie reakcji konsumentów, analizy
badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodar
czej, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie marketingu, analizy
w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycz
nych [usługi biurowe], badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, bada
nia informacji dotyczących działalności gospodarczej, badania kon
sumenckie, badania w zakresie public relations, badania w zakresie
reklamy, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trze
cich], dokonywanie uzgodnień w zakresie reklam), doradztwa w od
niesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo doty
czące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i kon
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakre
sie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w sprawach za
rządzania personelem, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekru
tacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i za
trudniania, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania
stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrud
nienia dla personelu, doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), dostarczanie biznesowych informacji mar
ketingowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności go
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spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowni
ków, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarcza
nie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośred
nictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji o za
trudnieniu, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowni
ków, dystrybucja broszur reklamowych, dostarczanie informacji
w zakresie usług relokacji pracowników, dystrybucja drukowanych
materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materia
łów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dys
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materia
łów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych,
elektroniczne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, fakturowanie, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gro
madzenie danych (dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzowa
nie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie infor
macji dla firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku,
gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informacji na te
mat personelu, gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych,
gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie
informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji
z badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in
formacji konsumenckiej], informacja handlowa, informacja handlo
wa [działalność gospodarcza], informacja handlowa wspomagana
komputerowo, informacja i badania w zakresie działalności gospo
darczej, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej
i marketingu, informacja marketingowa, informacja o działalności
gospodarczej i informacja handlowa, informacja o działalności go
spodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych,
kompilacja informacji do komputerowych baz danych, kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, kompilacja kompute
rowych baz danych, kompilacja list adresowych, kompilacja list adre
sowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja list potencjalnych
klientów, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamo
wych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputero
we przetwarzanie danych, komputerowe sporządzanie listy płac,
komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządza
nie plikami, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje
w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania
personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działal
nością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje
w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia,
kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób
trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, leasing pracowni
czy, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marke
ting internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowa
ny, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, ocena możliwości dla
działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności
gospodarczej, ocena potrzeb personelu, ocena skutków wywiera
nych przez działania reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna
danych marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingo
wych, ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie
CV dla osób trzecich, opracowywanie informacji o firmie, opracowy
wanie informacji handlowych, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, organizacja działalności gospodarczej, organizowanie loso
wania nagród w celach reklamowych, organizowanie usług wynika
jących z umów z osobami trzecimi [handel], plakaty reklamowe (roz
lepianie-), planowanie działalności gospodarczej, planowanie
spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności go
spodarczej, planowanie strategii marketingowych, planowanie w za
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie wykorzy
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stania personelu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar
czą, pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar
czą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością go
spodarczą, pomoc w zarządzaniu personelem, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady, pytania i infor
macje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie dzia
łalności gospodarczej, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo
pracy (biura-), pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trze
cich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, po
średnictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, pośredniczenie i zawieranie trans
akcji handlowych na rzecz osób trzecich, potwierdzanie umówio
nych spotkań dla osób trzecich, powielanie dokumentów [usługi fo
tokopiowania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumentów,
powielanie rysunków, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozy
skiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, prace
biurowe, próbki (kolportaż-), produkcja materiałów reklamowych
i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja reklam, pro
fesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo
darczej, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, projektowanie
broszur reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro
jektowanie ulotek reklamowych, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, pro
wadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które
zapadają pacjenci, prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], prowa
dzenie rejestru informacji, prowadzenie rejestru pracowników [dla
osób trzecich], przenoszenie personelu, przeprowadzanie rozmów
dla celów badań rynkowych, przesłuchiwanie wykonawców [rekruta
cja personelu], przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla
firm, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, przetwarza
nie danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospo
darczej, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], prze
twarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej,
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych
towarów i usług, przydzielanie stanowisk dla pracowników tymcza
sowych, przydzielanie stanowisk pracy, przygotowanie i rozmiesz
czanie reklam, przygotowanie listy płac, przygotowanie materiałów
reklamowych, przygotowywanie CV na rzecz innych, przygotowy
wanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie handlo
wych tekstów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja raportów
i informacji biznesowych i handlowych, przygotowywanie i rozmiesz
czanie reklam, przygotowywanie list adresowych, przygotowywanie
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpo
średnio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż],
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie pla
nów marketingowych, przygotowywanie prezentacji do celów działal
ności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach reklamo
wych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie
reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja
treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych,
publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicz
nej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
online, publikowanie tekstów reklamowych, rachunkowość, rachun
kowość komputerowa, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz
rynkowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing,
reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, rejestracja
i transkrypcja zapisanych wiadomości, rejestracja komunikatów pi
semnych i danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania infor
macji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usłu
gi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane usługi
w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane usługi
w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skom
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skom
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputery
zowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób
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trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzo
wane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie
danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, sortowanie, ob
sługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, spełnianie funkcji dzia
łu kadr dla osób trzecich, sporządzanie dokumentów, sporządzanie
faktur, sporządzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trze
cich], sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie pomocy w zakresie działal
ności gospodarczej, świadczenie usług sekretarskich, świadczenie
usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, systematyzowanie danych
w komputerowych bazach danych, teksty (tworzenie reklamowych
i sponsorowanych-), telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobec
nych abonentów], telemarketing, transkrypcja, transkrypcja danych,
transkrypcja wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list potencjalnych
klientów, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe wyznacze
nie pracowników, tymczasowy przydział personelu, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji na temat działal
ności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności
gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych
lub innych form przekazu danych, udostępnianie informacji o działal
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, udostęp
nianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie
informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących marketin
gu, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospo
darczą, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie
reklam, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi
agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi
agencji marketingowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w od
niesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji pośrednictwa pra
cy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych,
usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowni
ków biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au
pair, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy
w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi agencji pracy na rzecz per
sonelu medycznego, usługi agencji pracy na rzecz personelu para
medycznego, usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie
rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pra
cy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie persone
lu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi
z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy
dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośrednictwa pra
cy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur pośrednictwa pracy dla
niań, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi biurowe, usługi biuro
we [administrowanie], usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań,
usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi doradcze
dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością go
spodarczą, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakre
sie rekrutacji personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczy, usługi doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar
czą, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie
obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działalności go
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie dzia
łalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz
nesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie
public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalno
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso
wego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi doty
czące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic
twem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy
i kariery zawodowej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa
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cyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi konsultacyjne i dorad
cze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w za
kresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się
przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne w zakresie marketin
gu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe
związane z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządza
niem, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za po
mocą sieci cyfrowych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi
marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi nawiązy
wania kontaktów zawodowych, usługi ogłoszeniowe do celów rekla
mowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów bizneso
wych, usługi planowania kariery, usługi planowania w celu badań
marketingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi po
średnictwa w interesach, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne i rekla
mowe, usługi przetwarzania danych, usługi przetwarzania danych
online, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi
przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi prze
twarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi przypominania
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi reje
strowania pracowników, usługi reklamowe, usługi reklamowe i mar
ketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomo
cą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzy
staniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public
relations, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach
telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balo
nach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi rekla
mowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamy praso
wej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi rekrutacji personelu do
sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi rozpowszechnia
nia materiałów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie,
usługi sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biu
rach firm, usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, usługi se
kretarskie w zakresie działalności gospodarczej, usługi stenograficz
ne, usługi stenograficzno‑sekretarskie, usługi świadczone przez
agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu me
dycznego i pielęgniarskiego, usługi umawiania spotkań [prace biuro
we], usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi
w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy cen, usługi w zakresie fakturowania, usługi w za
kresie headhuntingu [łowców talentów], usługi w zakresie obsadza
nia stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakresie odbie
rania telefonów, usługi w zakresie odbierania telefonów
i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania
[kopiowania], usługi w zakresie prac biurowych, usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, usługi w zakresie przenoszenia pra
cowników, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyj
nych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie publikowania
tekstów reklamowych, w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk
pracy, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie relo
kacji pracowników, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świad
czone na rzecz szpitali, usługi w zakresie sporządzania listy płac,
usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w za
kresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamó
wień online, usługi w zakresie zarządzania działalnością, usługi w za
kresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi w zakresie
zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia
dla stażystów, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań,
usługi wprowadzania danych, usługi zarządzania bazami danych,
usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi zarządzania
danymi, usługi zarządzania społecznością online, usługi zlecania na
zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz
innych, usługi związane z personelem, weryfikacja przetwarzania da
nych, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie
i przetwarzanie danych, wsparcie dla pracowników w sprawach z za
kresu działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie organizacji
przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior
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stwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię
biorstwem, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wyda
wanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych,
wystawianie rachunków, wyszukiwanie miejsc pracy, zadania kopio
wania dokumentów, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, za
rządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, zarządzanie personalne (doradz
two w zakresie-), zarządzanie personelem, zarządzanie personelem
w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą,
zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie
projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie prze
twarzaniem danych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie
zasobami ludzkimi, zbieranie danych dotyczących działalności go
spodarczej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z za
rządzaniem działalnością gospodarczą, zestawianie danych w kom
puterowych bazach danych, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, znajdowanie posady dla pracowni
ków tymczasowych, znajdowanie posady dla stałego personelu,
znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu zajmującego się projektowaniem, 41 doradztwo spe
cjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo zawodowe, doradztwo
zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo za
wodowe [edukacja], dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, edukacja
(informacje dotyczące-), edukacja językowa, edukacja [nauczanie],
edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Inter
netu czy ekstranetów, informacje dotyczące kariery zawodowej
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkolenio
we), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], kursy języ
kowe, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy szkole
niowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do
kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobiste
go, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związa
ne z medycyną, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy
szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, nauczanie, na
uczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków, na
uczanie języków obcych, nauczanie w dziedzinie medycyny, naucza
nie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia,
nauczanie wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze w zakresie języ
ka, nauka indywidualna, nauka opieki nad zwierzętami domowymi,
ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu się,
oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów edu
kacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja eg
zaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia
dokonań, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień na
żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowa
dzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, orga
nizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie gier edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizo
wanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizo
wanie i prowadzenie gier, organizowanie i prowadzenie zajęć, orga
nizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie indywidualnej nauki języ
ków, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów eduka
cyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi
zowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących
metody nauczania na odległość, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, or
ganizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, organizowanie
przedstawień, organizowanie rozrywki, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizo
wanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowa
nie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie
warsztatów, organizowanie zajęć dydaktycznych, pokazy [do celów
szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy filmów wideo, pokazy
filmowe, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie kursów
nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów, se
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minariów i warsztatów, prowadzenie pomocniczych programów dla
opiekunów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć,
prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przeprowadzanie egzami
nów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych,
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie
zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, przygotowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i pro
wadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowa
dzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publi
kacji, publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja mul
timedialna materiałów drukowanych, publikowania broszur, publiko
wanie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publiko
wanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie
druków w formie elektronicznej, publikowanie dydaktycznych mate
riałów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowanie ma
teriałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materia
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie
elektronicznej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowa
nie plakatów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów eduka
cyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro
nicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów medycznych,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla
mowe, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świad
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, świadczenie usług
w zakresie tłumaczeń, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów
językowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia personelu, szkolenia
pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, szko
lenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego,
szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń
medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie obchodzenia się zje
dzeniem, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie pie
lęgnacji urody, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia
w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenie i in
struktaż, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony
bezpieczeństwa, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie
opieki nad dziećmi, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w za
kresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie higieny, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie zdrowia i wellness,
szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], testy edukacyjne, tłu
maczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia (usłu
gi-), tłumaczenie ustne [język], trening osobisty [szkolenie], trening
rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych, udostępnia
nie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fi
zycznej, udostępnianie informacji o nauczaniu on‑line, udostępnia
nie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, udostępnianie publikacji on‑line, udostępnianie pu
blikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektro
nicznych on‑line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elek
tronicznych on‑line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udo
stępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane,
udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udzielanie informacji
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic
twem Internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, usługi bibliotecz
ne, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi bibliotek [wypoży
czanie książek, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacji dla
dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne
dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące spraw
ności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi eduka
cyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
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obcych, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edu
kacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie zapewnia
nia kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie sprawności
fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi
edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edukacyjne z zakre
su medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi
edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi edukacyjne
związane z higieną, usługi edukacyjne związane z nauką języków ob
cych, usługi informacji telefonicznej związane z edukacją, usługi in
formacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe,
usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania języka an
gielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość
świadczone online, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla osób
starszych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywko
we związane z konkursami, usługi szkół, usługi szkół [edukacja], usłu
gi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkolenia dla
personelu, usługi szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu, usłu
gi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe w zakre
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe w za
kresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w za
kresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków,
usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie
szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłuma
czeń ustnych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożycza
nie materiałów szkoleniowych, zapewnianie instruktażu dla niepeł
nosprawnych, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie
kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, za
pewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, za
pewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, za
pewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń
online, zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie kompute
rowej, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 43 domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka
nad dziećmi w żłobkach, organizowanie zakwaterowania w hotelach,
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie
zakwaterowania tymczasowego, ośrodki opieki dziennej, porady do
tyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania w ho
telach, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwa
terowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezer
wacje hotelowe, rezerwacje miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia
i napojów, świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji
hoteli, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego za
kwaterowania, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania
przez Internet, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwatero
waniu za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczą
cych rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących
restauracji, udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie infor
macji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi
domów opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi dziennej opieki
nad zwierzętami domowymi, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi re
zerwacji pokojów, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci
opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w za
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przy
gotowywania posiłków, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelo
wych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania
w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie opieki nad
dziećmi po szkole, zapewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, zapewnianie umeblo
wanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwatero
wania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwa
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terowania w hotelach i motelach, 44 domowa opieka pielęgniarska,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do
radztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdro
wia], doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo
medyczne w zakresie geriatrii, doradztwo w zakresie potrzeb me
dycznych osób starszych, doradztwo żywieniowe, higiena i pielę
gnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, hi
giena i pielęgnacja urody zwierząt, higiena i pielęgnacja urody,
hospicja, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, informa
cja medyczna, kompilacja raportów medycznych, konsultacje z dzie
dziny żywienia, manicure (usługi-), medyczna pielęgnacja stóp, mo
nitorowanie pacjentów, mycie włosów szamponem, nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosme
tycznych na ciało, ochrona zdrowia, ogrodnictwo, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, opieka medyczna i zdrowot
na, opieka nad ptakami, opieka nad zwierzętami, opieka paliatywna,
opieka pielęgniarska, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka psy
chologiczna, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, or
ganizowanie leczenia medycznego, pielęgnacja ogrodów, pielęgna
cja ogrodów lub rabat kwiatowych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja
trawników, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, pielę
gniarstwo geriatryczne, pielęgnowanie roślin doniczkowych, pomoc
medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo
medyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo w zakresie
odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnic
two żywieniowe, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
porady psychologiczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, sa
dzenie roślin, ścinanie włosów, sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, stylizacja, układanie włosów, świadczenie pomo
cy medycznej, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakre
sie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowot
nej w domach, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilita
cja, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii,
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowot
nej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób,
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjen
tów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji doty
czących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie informacji
medycznej, udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodni
czych i leśniczych, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie infor
macji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie in
formacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji
z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdro
wotnej, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i od
żywczymi, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielę
gniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie wiado
mości i informacji w dziedzinie medycyny, układanie kwiatów, uprawa
roślin, usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej,
usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące urody, usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielę
gnacji urody, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi dorad
cze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w za
kresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie
przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami
domowymi, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi do
radcze związane z dietą, usługi doradcze związane z opieką nad
ptakami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usłu
gi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa diete
tycznego [medyczne], usługi doradztwa medycznego świadczone
przez domy opieki, usługi doradztwa technicznego dotyczącego
zdrowia, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
doradztwa żywieniowego, usługi fryzjerskie, usługi informacji me
dycznej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednic
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twem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi konsulta
cyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi ko
smetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosme
tyczne dla zwierząt, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
koszenia trawników, usługi kręcenia włosów, usługi medyczne,
usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie
pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi mycia
zwierząt domowych, usługi obcinania włosów, usługi oceny me
dycznej, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika i usługi ogrodnicze,
usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dzieć
mi, usługi opieki medycznej, usługi opieki nad pacjentami hospita
lizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki wyręczającej w postaci
domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi
opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontrakto
wanych jednostek służby zdrowia, usługi pedicure, usługi pielęgna
cji ogródków, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji pa
znokci rąk, usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi pielęgniar
stwa pediatrycznego, usługi pielęgnowania trawników, usługi po
mocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi rolnicze,
usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi terapeutyczne, usługi
tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej,
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawno
ści fizycznej, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie le
czenia medycznego, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami do
mowymi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w za
kresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w za
kresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakre
sie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakre
sie zabiegów upiększających, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, wydawanie raportów medycznych, zabiegi higienicz
ne dla ludzi, zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów,
zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji uro
dy, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psy
chologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fi
zycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki,
zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne-), zwierzęta (zabiegi
pielęgnacyjne-), 45 agencje osób towarzyszących [społeczne], do
radztwo w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie bezpieczeń
stwa fizycznego, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa
w pracy, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dotrzymywanie
towarzystwa [opieka osobista], mediacje, ocena bezpieczeństwa,
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu,
ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli,
opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, opieka nad zwie
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie
spotkań dla rodzin pogrążonych w żałobie w celu upamiętnienia
śmierci ukochanej osoby, osobista (ochrona-), przygotowywanie
przepisów, sprawozdania z wypadków, świadczenie usług w zakre
sie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka oraz dla
ich rodzin, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla
rodzin pacjentów cierpiących na choroby zagrażające życiu, świad
czenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, usługi bezpie
czeństwa w zakresie ochrony osób, usługi dotrzymywania towarzy
stwa osobom starszym i niepełnosprawnym, usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpie
czeństwa i zdrowia, usługi karmienia kotów [podczas nieobecności
właściciela], usługi niań, usługi ochrony zwierząt, usługi towarzy
skie, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w zakresie opieki,
usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodziców,
usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem komputera,
usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, usługi wyprowa
dzania psów, wsparcie w żałobie, znakowanie dokumentów w celu
ich zabezpieczenia.
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(111) 313289
(220) 2018 03 19
(210) 483693
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
(540) GumBit Eco
(510), (511) 19 bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla
budownictwa.
(111) 313290
(220) 2018 03 19
(210) 483694
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) HPR S.A. w KRAKOWIE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 07.11.25, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 6 konstrukcje stalowe [budownictwo], kratownice me
talowe, maszty [słupy] metalowe, metalowe kolanka u‑kształtne,
metalowe konstrukcje, rurociągi wysokociśnieniowe z metalu, ruro
ciągi zasilające metalowe, słupy metalowe [elementy konstrukcyjne],
zbiorniki metalowe, 37 budowa i konserwacja rurociągów, instala
cja i naprawa rurociągów, instalacja, naprawa i konserwacja rur ko
tłowych, instalacja pieców przemysłowych, instalacja rurociągów,
konserwacja i naprawa rurociągów, murarstwo, naprawa lub kon
serwacja pieców przemysłowych, naprawa pieców przemysłowych,
remont maszyn, układanie i budowa rurociągów, usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie na
praw rurociągów, 42 badania w dziedzinie spawania, badanie pro
duktów spawanych w celu określenia właściwości, kontrola jakości.
(111) 313291
(220) 2018 03 19
(210) 483707
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) IZDEBSKA PATRYCJA CASA DE LA LENGUA CENTRUM JĘZYKA
HISZPAŃSKIEGO, Łódź, PL.
(540) Casa de la lengua szkoła języka hiszpańskiego
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 41 edukacja, kursy językowe, nauczanie języka hiszpań
skiego, organizacja kursów językowych, udostępnianie publikacji
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, usługi
szkół [edukacja], usługi w zakresie nauczania języków obcych.
(111) 313292
(220) 2018 03 19
(210) 483708
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) SZAST SEWERYN PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑BUDOWLANE SEBRUK, Lublin, PL.
(540) SEBRUK
(510), (511) 37 usługi brukarskie, wynajem maszyn budowlanych,
wynajem sprzętu budowlanego, układanie nawierzchni drogowych.
(111) 313293
(220) 2018 03 19
(210) 483713
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADFARM
(510), (511) 35 usługi w zakresie outsourcingu przedstawicieli me
dycznych dla firm farmaceutycznych, usługi w zakresie rejestracji
leków, usługi w zakresie sprzedaży leków i farmaceutyków, 41 usługi
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w zakresie szkolenia przedstawicieli medycznych, 44 usługi w zakre
sie usług medycznych, usługi konsultantów w zakresie usług me
dycznych.

(111) 313294
(220) 2018 03 19
(210) 483736
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) LE LOCH HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Recoculin
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, leki,
wspomniane powyżej produkty nie służą leczeniu lub przeciwdzia
łaniu mdłościom, wymiotom, zawrotom i bólom głowy, jak również
leczeniu lub przeciwdziałaniu symptomom choroby lokomocyjnej.
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, 43 usługi w zakresie organizowa
nia i prowadzenia barów, barów szybkiej obsługi, restauracji, pubów,
usługi związane z przygotowywaniem, wydawaniem, dostarcza
niem posiłków i napojów (catering), usługi udostępniania obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje.

(111) 313297
(220) 2018 03 20
(210) 483801
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) POLISH KING men&#39;s wellness modern men &amp;
traditional values
(540)

(111) 313295
(220) 2018 03 20
(210) 483771
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) OPERATOR LECHICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HL HOTEL LECHICKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.07.25, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organi
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji public relations,
36 administrowanie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, 39 organizowanie wycieczek, wynajmowanie miejsc
parkingowych, zwiedzanie turystyczne, 41 organizowanie i obsłu
ga konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, informacje o wypoczynku, usługi związane
z organizacją wypoczynku, 43 usługi świadczone przez: hotele, mo
tele, pensjonaty, domy turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach
i w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, usługi biu
ra (agencji) zakwaterowania hoteli, pensjonatów, usługi w zakresie
wyposażenia i urządzeń kempingowych, usługi świadczone przez
restauracje, usługi świadczone przez restauracje samoobsługowe,
usługi świadczone przez stołówki, usługi świadczone przez bary
szybkiej obsługi (snack‑bary), usługi świadczone przez kawiarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans
portem, organizowanie (zakwaterowanie) obozów, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
(mityngi, narady).
(111) 313296
(220) 2018 03 20
(210) 483786
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 14
(732) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) 3 4
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy, czarny,
jasnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 27.07.03, 27.07.17, 27.07.19, 27.07.24, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.12

(531) 02.01.01, 27.05.01, 26.01.14, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twa
rzy, ciała i włosów, szampony, kremy, odżywki, balsamy i lakiery do
włosów, kosmetyki do pielęgnacji brody, środki kosmetyczne do sto
sowania przed i po goleniu, mydła, kremy, balsamy i olejki do pielę
gnacji brody, olejki eteryczne, mydła, toniki, mleczka, maseczki i kre
my do twarzy, mydła, balsamy i olejki do ciała, środki perfumeryjne
i dezodoranty, 44 usługi kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody,
usługi salonów piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy
biologicznej, usługi fryzjerskie w tym usługi fryzjerstwa artystyczne
go, usługi gabinetów specjalizujących się w pielęgnacji brody, wą
sów i skóry twarzy.
(111) 313298
(220) 2018 03 20
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) DRAGON SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) DRAGON
(540)

(210) 483802

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części stro
jów sportowych], ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochra
niacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystoso
wane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego,
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze głowy
do użytku sportowego, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na
rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra
wiania sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice
do karate, bokserskie worki treningowe, torby przystosowane do
noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski, 35 usługi sprzedaży
i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprze
daży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji na
stępujących towarów: artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimna
styczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze
[części strojów sportowych], ochraniacze nóg do użytku sportowe
go, ochraniacze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce
przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku spor
towego, ochraniacze na nogi przystosowane do uprawiania sportu,
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze głowy
do użytku sportowego, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na
rowerze, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wiania sportu, rękawice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice
do karate, bokserskie worki treningowe, torby przystosowane do
noszenia sprzętu sportowego, ring bokserski.

(111) 313299
(220) 2018 03 20
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) DRAGON SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) DRAGON SINCE 2002
(540)

(210) 483803

(540)

Kolor znaku:
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(111) 313303
(220) 2018 03 20
(210) 483816
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA, Bolechowo
‑Osiedle, PL.
(540) Trollino
(540)

(531) 04.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze [części stro
jów sportowych], ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochrania
cze ramion [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze
na goleń do użytku sportowego, ochraniacze głowy do użytku spor
towego, sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice
wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, ręka
wice bokserskie, rękawice sparingowe, rękawice do karate, bokser
skie worki treningowe, torby przystosowane do noszenia sprzętu
sportowego, ring bokserski, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: ar
tykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt
do treningu sztuk walki, ochraniacze [części strojów sportowych],
ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze ramion [arty
kuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku pod
czas zajęć sportowych, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze na nogi
przystosowane do uprawiania sportu, ochraniacze na goleń do użyt
ku sportowego, ochraniacze głowy do użytku sportowego, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, rękawice wykonane spe
cjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, rękawice bokserskie,
rękawice sparingowe, rękawice do karate, bokserskie worki trenin
gowe, torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, ring
bokserski.
(111) 313300
(220) 2018 03 20
(210) 483808
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLOVIRYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do
medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 313301
(220) 2018 03 20
(210) 483812
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLOVIR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do
medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 313302
(220) 2018 03 20
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) MALEWSKI TOMASZ, Barczewo, PL.
(540) dobrelegowiska.pl
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(210) 483815

Kolor znaku: srebrny, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 12 trolejbusy, autobusy, autokary, pojazdy do porusza
nia się po ziemi, części zamienne do trolejbusów, autobusów, auto
karów i pojazdów do poruszania się po ziemi, nie zawarte w innych
klasach.
(111) 313304
(220) 2018 03 20
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) KOS KATARZYNA MAGDALENA, Kraków, PL.
(540) I COFFEE
(540)

(210) 483818

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, ziarna kawy, kawa parzona, 40 palenie i prze
twarzanie kawy, palarnia, 41 akademia baristy, szkolenia barmańskie,
szkolenia dla baristów, 43 usługi baristyczne, gastronomiczne, ka
wiarnia.
(111) 313305
(220) 2018 03 21
(210) 483825
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) SANOFI, Paryż, FR.
(540) NOVANOC
(510), (511) 5 witaminy, substancje dietetyczne do celów medycz
nych, suplementy diety do celów medycznych.
(111) 313306
(220) 2018 03 21
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) DĘBIONEK
(540)

(210) 483826

(531) 05.07.07, 05.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, mię
so w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy), przetwory
do zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszony, mięso i wędliny,
ekstrakty mięsne, galarety mięsne, 30 gotowe dania z makaronu,
ketchup, sos chrzanowy, majonez, musztarda, chrzan, sosy, kasze
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spożywcze, mąka, 32 soki, woda, napoje bezalkoholowe, napoje wa
rzywne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, mięso
w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy), przetwory do
zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszony, gotowe dania z ma
karonu, ketchup, sos chrzanowy, majonez, musztarda, chrzan, sosy,
kasze spożywcze, mąka, soki, woda, napoje bezalkoholowe, napoje
warzywne.

(111) 313307
(220) 2018 03 21
(210) 483827
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 23
(732) REDBEE&CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek, PL.
(540) FLIPPER
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
produkty do hodowli zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla psów
biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt, ja
dalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 35 usługi
w zakresie sprzedaży karmy dla zwierząt, środków i artykułów spo
żywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do
celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żu
cia dla zwierząt, napojów dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związ
ku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ak
cesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 43 usługi w za
kresie zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt,
środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz
i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.
(111) 313308
(220) 2018 03 21
(210) 483833
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK, J. BIELAK, Szczecin, PL.
(540) GAUDIOS
(510), (511) 2 farby, lakiery, gumity, impregnaty, masy szpachlowe,
pigmenty, 19 masy (wyprawy) tynkarskie, dekoracje tynkarskie.
(111) 313309
(220) 2018 03 21
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) CHĄDZYŃSKI SANDRO GSC, Warszawa, PL.
(540) SAN THAI ORIGINAL THAI CUISINE
(540)
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(540) TAŃCOWANE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, żółty, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.07.04, 02.07.16, 02.07.23, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo.
(111) 313312
(220) 2018 03 21
(210) 483848
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) PROSKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płock, PL.
(540) COTTONBEE
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkanina
mi i tekstyliami, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
tekstylia i tkaniny, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
40 drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, na
druk wzorów na tkaninach i tekstyliach, usługi druku na tkaninach
i tekstyliach, udzielanie informacji związanych z usługami druku, szy
cie (produkcja na zamówienie), przygotowywanie i obróbka tkanin,
udzielanie informacji w zakresie usług przygotowywania i obróbki
tkanin, 42 usługi w zakresie projektowania grafik, projektowanie
wzorów, usługi w zakresie projektowania tkanin i tekstyliów, udzie
lanie informacji w zakresie usług projektowania grafik, wzorów oraz
tkanin i tekstyliów.
(111) 313313
(220) 2018 03 21
(210) 483847
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 30
(732) DAPCZYŃSKA MAGDALENA DOTYK, Sosnowiec, PL.
(540) MD DOTYK
(540)

(210) 483836

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoczerwony, zielony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.14, 02.09.15, 27.05.01, 05.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji,
kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, usługi wy
dawnicze, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, 44 usłu
gi: bioenergoterapii, chiropraktyki, akupresury, usługi medycyny al
ternatywnej.
Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, hotele, kafeterie, kawiarnie,
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki.
(111) 313310
(220) 2018 03 21
(210) 483838
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) VOLCANIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Posada, PL.
(540) VOLCANIC MINERALS
(510), (511) 19 mączka skalna na bazie skał wulkanicznych.
(111) 313311
(220) 2018 03 21
(210) 483846
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 30
(732) ŁACISZ TADEUSZ P.H.U. ŁACISZ, Radomsko, PL.

(111) 313314
(220) 2018 03 21
(210) 483849
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) GRIBERO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 313315
(220) 2018 03 21
(210) 483854
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) STANISZEWSKI DARIUSZ SZANTI, Chwaszczyno, PL.
(540) tuttu
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 25 odzież, ubrania sportowe i turystyczne, 35 usługi
w zakresie sprzedaży odzieży sportowej i turystycznej.

(111) 313316
(220) 2018 03 21
(210) 483856
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice, PL.
(540) TRAGAR importer i dystrybutor agd
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.03,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 11.03.04, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym usłu
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w Internecie, handel hurtowy
i detaliczny artykułami gospodarstwa domowego, m.in. wyrobami
emaliowanymi i ze stali nierdzewnej, artykułami z drewna i plastiku
użytkowego, porcelaną, ceramiką, szkłem, sztućcami, drobiazgami
kuchennymi i łazienkowymi, sprzętem zmechanizowanym i niezme
chanizowanym, artykułami do przetwórstwa, wyrobami ogrodniczy
mi, grillami i artykułami do grillowania oraz artykułami wyposażenia
wnętrz, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po
zwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach
i sklepach z artykułami gospodarstwa domowego.
(111) 313317
(220) 2018 03 21
(210) 483859
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) MAKOWCZYŃSKI BARTOSZ MAK PRODUKT POLSKA, Zielona
Góra, PL.
(540) NOSOROŻEC
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.03.03,
03.02.07, 03.02.15, 03.02.24, 26.03.07, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 12 akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, błot
niki do rowerów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, częściowo
dopasowane pokrowce do pojazdów, dopasowane pokrowce na ro
wery, dopasowane pokrowce na pojazdy, rowery, sakwy rowerowe,
nakładki na szprychy rowerowe, ochronne pokrowce do pojazdów
[dopasowane], okrycia siodełek do rowerów, pokrowce na opony,
pokrowce na siodełka do rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub
motocykli, torby na bagażnik rowerowy, torby rowerowe, 35 pro
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc
kiej], informacja handlowa [działalność gospodarcza], organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie i prowa
dzenie wystaw handlowych, organizowanie aukcji internetowych,
organizacja wystaw w celach handlowych, pokaz handlowy [dla
osób trzecich], prowadzenie pokazów handlowych, usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi handlu de
talicznego w związku z akcesoriami samochodowymi.
(111) 313318
(220) 2018 03 21
(210) 483861
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) PLECZYŃSKI MACIEJ, BRATKA WŁODZIMIERZ AUTO PAKA
SPÓŁKA CYWILNA, Jelonek, PL.
(540) AUTO PAKA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej przyczep do pojazdów
lądowych, usługi sprzedaży hurtowej przyczep do pojazdów lądo
wych.
(111) 313319
(220) 2018 03 21
(210) 483862
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański, PL.
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(540) AKADEMIA STYLIZACJI RZĘS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 3 rzęsy, rzęsy sztuczne, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs,
farba do rzęs, wydłużające tusze do rzęs, kleje do przymocowywa
nia sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do
sztucznych rzęs, włosów i paznokci, 16 czasopisma [periodyki], cza
sopisma branżowe, 35 udzielanie informacji konsumenckich o pro
duktach w zakresie kosmetyków, prezentowanie towarów w me
diach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, usługi w zakresie detalicz
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprze
daży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi reklamowe w zakre
sie artykułów kosmetycznych, usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie
dzinie produktów kosmetycznych, badania marketingowe w dzie
dzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do
pielęgnacji urody, 41 usługi szkół pielęgnacji urody, szkolenia w za
kresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wy
dawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi wydaw
nicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie cza
sopism, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektro
nicznych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, 44 usługi przedłużania rzęs,
usługi farbowania rzęs, usługi podkręcania rzęs, usługi koloryzacji
rzęs, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, pielęgnacja urody, zabiegi pielę
gnacji urody, usługi pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące uro
dy, doradztwo w zakresie urody, usługi doradcze dotyczące urody,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody.
(111) 313320
(220) 2018 03 21
(210) 483863
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) PLECZYŃSKI MACIEJ, BRATKA WŁODZIMIERZ AUTO PAKA
SPÓŁKA CYWILNA, Jelonek, PL.
(540) AUTO PAKA PRZYCZEPY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej przyczep do pojazdów
lądowych, usługi sprzedaży hurtowej przyczep do pojazdów lądo
wych.
(111) 313321
(220) 2018 03 21
(210) 483864
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) LEMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) pure lemons MODERN ORGANIC SHOP
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(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.11, 05.07.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna obejmująca produkty toaletowe,
perfumy, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty
do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty pielęgnacyjne i upiększające
włosy w sklepach stacjonarnych i w sklepach internetowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży (dla osób trzecich) i usługi reklamowe
w dziedzinie promocji i sprzedaży kosmetyków, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie [dystrybucja] próbek
[promowanie towarów], dystrybucja materiałów reklamowych [ulot
ki, materiały drukowane, próbki], organizacja wystaw i konkursów
w celach komercyjnych lub reklamy.
(111) 313322
(220) 2018 03 21
(210) 483875
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) EKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) EKIO
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 05.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa
mi diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputero
wych związane z artykułami spożywczymi, udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów.
(111) 313323
(220) 2018 03 21
(210) 483877
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) EKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) EKIO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa
mi diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputero
wych związane z artykułami spożywczymi, udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów.
(111) 313324
(220) 2018 03 22
(210) 483887
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CEGRIN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty
farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i pre
paraty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, su
plementy diety do użytku dietetycznego, napoje witaminizowane,
lecznicze napoje mineralne.
(111) 313325
(220) 2018 03 22
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) BRUŹ FILIP, Toruń, PL.
(540) Mio Piano restaurant

Nr 12/2018

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko
wych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, usługi dorad
cze i informacyjne związane z przygotowaniem, organizowaniem
i prowadzeniem imprez rozrywkowych, planowanie przyjęć, plano
wanie specjalnych imprez, obsługa gości na imprezach rozrywko
wych, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, orga
nizacja i prowadzenie balów, 43 usługi restauracji, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringu zewnętrznego, ob
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor
tem (catering), udostępnianie sal konferencyjnych, wynajmowanie
sal konferencyjnych, organizacja wesel, chrzcin, komunii, imprezy
firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), doradztwo kulinarne,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, organiza
cja przyjęć weselnych, organizowanie bankietów, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura
cjach, usługi w zakresie bankietów, zapewnienie pomieszczeń na
uroczystości, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, or
ganizowanie imprez okolicznościowych.
(111) 313326
(220) 2018 03 22
(210) 483913
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) MILCZAREK KRZYSZTOF, Sade Budy, PL.; MARSZAŁEK PAWEŁ,
Żyrardów, PL.
(540) PULL THE WIRE
(510), (511) 9 muzyczne nagrania dźwiękowe, 41 organizowanie
i wykonywanie koncertów.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313327
(220) 2018 03 22
(210) 483916
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) HELI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERVICES SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PROGRAM HELIKOPTER POLSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lą
dzie, w powietrzu lub wodzie, 39 transport.
(111) 313328
(220) 2018 03 22
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn, PL.
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII
(540)

(210) 483892
(531) 27.05.01, 04.02.20

(210) 483927

Nr 12/2018
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(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amulety (bi
żuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżuteria fantazyjna,
biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria), broszki
(biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, biżuteria, w tym imitacja
biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z me
tali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych,
25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo, kurtki, męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież, odzież damska,
odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska, sari, swetry polo,
odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry, skarpetki, szale,
szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 dal (indyjskie danie z ro
ślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owocowe, gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane składa
jące się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów, konserwy,
marynaty, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwo
we owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), przetworzone owo
ce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, nasiona jadalne,
nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, olej
i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej sezamowy, olej sojowy,
olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na bazie kokosu, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na
bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków, przyprawy, przypra
wy suche, danie gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, 30 sosy
[przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku, dodatki
smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe, słodycze,
zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, gotowe dania
z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukierni
cze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe sosy,
herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, pieprz,
przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożywczych,
35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakre
sie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży deta
licznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie
żowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor
towych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzeda
ży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, cate
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu fast
‑food na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, obsłu
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, bary, bary
szybkiej obsługi [snack‑bary], bary sałatkowe, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi kateringowe dla
firm, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów w re
stauracjach i barach.

(111) 313329
(220) 2018 03 22
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno, PL.
(540) Fimfi
(510), (511) 25 obuwie, odzież.

(210) 483928

(111) 313330
(220) 2018 03 22
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Flextrum
(510), (511) 5 suplementy diety.

4609
(210) 483933

(111) 313331
(220) 2018 03 23
(210) 483972
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 30
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) omega med GOLD
(540)

Kolor znaku: czerwony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych,
odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów,
5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwa
sy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne środki spożywcze do celów lecz
niczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów
leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(111) 313332
(220) 2018 03 23
(210) 483977
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) KRYPCZYK ANNA, Czerwionka‑Leszczyny, PL.
(540) an
(540)

(531) 27.07.13
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież.
(111) 313333
(220) 2018 03 26
(210) 484034
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) WIECZOREK JANUSZ DOM TECHNICZNY, Kraków, PL.
(540) DT DOM TECHNICZNY
(540)

(531) 26.03.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 7 elektronarzędzia, maszyny do obróbki skrawaniem
metali, precyzyjne obrabiarki do obróbki skrawaniem materiałów, fre
zarki, narzędzia pneumatyczne, gładzarki, maszyny do obróbki two
rzyw sztucznych, elektryczne narzędzia ręczne, maszyny do produk
cji narzędzi, frezy do frezarek, narzędzia obsługiwane mechanicznie,
narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, obrabiarki precyzyjne,
roboty przemysłowe do obróbki metali, precyzyjne obrabiarki do
obróbki skrawaniem przedmiotów obrabianych, automatyczne pra
sy do obróbki metali, narzędzia ręczne z napędem pneumatycznym,
przenośne narzędzia pneumatyczne, 9 przyrządy pomiarowe, czuj
niki pomiarowe, przykładnice pomiarowe, optyczne urządzenia po
miarowe, przyrządy pomiarowe czujnikowe, elektryczne urządzenia
pomiarowe, urządzenia pomiarowe zawartości, elektromagnetyczne
czujniki pomiarowe, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do po
miaru odległości i wymiarów, urządzenia pomiarowe, do liczenia,
wyrównywania i kalibracji, 40 obróbka metali, cięcie metalu, kształto
wanie elementów metalowych, obróbka skrawaniem części dla osób
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trzecich, cieplna obróbka metali, dostarczanie informacji dotyczących
obróbki materiałów, tłoczenie metali, wiercenie w metalach, kształto
wanie elementów metalowych, formowanie metali na zimno, usługi
w zakresie obróbki metalu, obróbka powierzchni metalowych przy
wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, obróbka powierzchni
metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, pro
dukcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na elementów techniczne, nakładanie ochron
nych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne.

(111) 313334
(220) 2018 03 26
(210) 484044
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) SDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jeziorki, PL.
(540) SADY DOLINA NOTECI
(540)

Nr 12/2018

świeże, świeże wiśnie, warzywa świeże, słód i zboża nieprzetworzone,
32 napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki owocowe, skoncentro
wane soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje zawiera
jące soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owoco
we, napoje z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku jako napoje,
gazowane soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, warzyw
ne napoje typu smoothie, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje
warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw, niegazowane napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje ener
getyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje z guaraną, koncentraty soków owocowych, napoje bezalkoho
lowe o smaku owocowym, wody, aromatyzowane napoje gazowane,
soki gazowane, lemoniada, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, preparaty do produkcji napojów.

(111) 313335
(220) 2018 03 07
(210) 483213
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 23
(732) TRAGAR TRĄBKA SPÓŁKA JAWNA, Zebrzydowice, PL.
(540) Bella Fiore Italian design
(540)
Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orze
chy i nasiona roślin strączkowych), suszone owoce, chipsy jabłkowe,
przetworzone jabłka, płatki jabłkowe, pokrojone owoce, batoniki na
bazie owoców i orzechów, sfermentowane owoce, skórki owocowe,
mrożone owoce, chipsy owocowe, krojone owoce, przeciery owocowe,
owoce marynowane, owoce w puszkach, pektyna owocowa, owoce
konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
konserwowane, owoce glazurowane, owoce aromatyzowane przeką
ski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców przekąski
z owoców, sałatki owocowe, przetwory owocowe [dżemy] produkty
z suszonych owoców, proszki owocowe, miąższ owoców mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przeką
sek składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych,
jabłka duszone, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owoco
we, kapusta kwaszona, kompozycje owoców przetworzonych, desery
owocowe, gotowane owoce, owoce przetworzone, sałatki gotowe,
warzywa przetworzone, sałatki warzywne, gotowe dana warzywne,
gotowe produkty z warzyw, przekąski na bazie warzyw, proszki wa
rzywne, mrożone gotowane posiłki składające się głównie z warzyw,
pasztet warzywny, mieszanki warzywne, chipsy warzywne, ekstrakty
warzywne do gotowania [soki], konserwy, marynaty, koncentraty so
ków warzywnych do konsumpcji, warzywa konserwowane, warzywa
marynowane, warzywa mrożone, pikle, przetworzone buraki, mar
chewki, puree z warzyw, pokrojone sałatki warzywne, przeciery wa
rzywne, pokrojone warzywa, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, warzywa gotowane, warzywa w puszkach, warzywa w sło
ikach, warzywa w plasterkach, konserwowe, krojone warzywa, warzy
wa liofilizowane, warzywa preparowane, warzywa suszone, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pasty warzywne, pasta
z owoców, owoce gotowane, surówka z szatkowanej białej kapusty,
marchwi i majonezu (colesław), pasztet warzywny, dżemy, przecier
jabłkowy, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30 dania gotowe i wytraw
ne przekąski, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowy lunch w pudeł
ku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb lub warzyw, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, chipsy zbożowe, kanapki, wa
rzywa w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, przekąski wytwarzane
z produktów zbożowych, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, miód, miód naturalny, miód ziołowy,
mleczko pszczele, kit pszczeli, glazury miodowe do szynki, propolis,
propolis (kit pszczeli) spożywczy, surowe plastry miodu, naturalny
miód dojrzały, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sól
przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre
paraty do pieczenia i drożdże, suche i świeże makarony, kluski i piero
gi, zboża, świeże owoce, orzechy, warzywa i zboża, 31 świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła, owoce świeże, jabłka, gruszki świeże, śliwki

(531) 09.01.10, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 21 brytfanny, cukiernice, czajniczki do herbaty, dzbanki,
dzbanki kuchenne, dzbanki na śmietankę, dzbanki na mleko, dzbanki
do kawy, dzbanki na syropy, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, podstawki pod czajniczki z herbatą,
figurki z porcelany i ceramiki, filiżanki, filiżanki do kawy, filiżanki do her
baty, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania masła, klosze do przykry
wania sera, kubki, kubki ceramiczne, kubki porcelanowe, kubki do kawy,
kubki z chińskiej porcelany, maselniczki, miseczki, moździerze do użytku
kuchennego, naczynia ceramiczne, naczynia do zapiekania, naczynia
kuchenne ceramiczne, naczynia do opiekania, naczynia do pieczenia,
naczynia na suflety, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia do ser
wowania potraw, ozdoby z porcelany, patery, pieprzniczki, podstawki
stołowe pod naczynia, podkładki porcelanowe pod naczynia, pojemniki
do użytku domowego i kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki
na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, porcelana, półmiski
[tace], półmiski do jarzyn, pucharki na owoce, pudełka z ceramiki, pu
dełka z porcelany, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka
na ciastka, pudełka obiadowe, pudełka szklane, ręczne młynki do kawy,
salaterki, serwetniki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty,
serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparza
nia herbaty, skarbonki, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, świeczniki, talerze, talerze
deserowe, talerze dekoracyjne, talerze na przystawki, wazony, wazy do
zup, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garn
carskie, zastawa stołowa, zestawy do przypraw.
(111) 313336
(220) 2018 03 07
(210) 483216
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) MATULA ADRIAN KANCELARIA PRAWNA PRAWNIK
ZAGRANICZNY, Wrocław, PL.
(540) m
(540)

(531) 26.03.01, 27.05.21, 26.04.18

Nr 12/2018
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(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi adwoka
tów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi
informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień praw
nych, porady prawne i zastępstwo procesowe, badania prawna,
komplikacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych,
usługi asystentów prawnych, usługi monitorowania prawnego, orga
nizowanie świadczenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie
prawa, usługi w zakresie pomocy prawnej.

(111) 313337
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) ZAPOTOCZNY NORBERT, Wrocław, PL.
(540) VenoMedica
(540)

(210) 483227

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycznych, usługi
przychodni lekarskich, usługi przychodni specjalistycznych, usługi
lecznic, usługi szpitali, usługi dotyczące opieki lekarskiej w pełnym
zakresie medycznym, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, badania
lekarskie, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, porady psycholo
giczne, porady lekarskie, konsultacje medyczne, usługi w zakresie
diagnostyki medycznej, usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
medyczne laboratorium analityczne, poradnictwo, diagnozowanie,
terapia i konsultacje w zakresie medycyny i leczenia, rehabilitacja po
zabiegowa, fizjoterapia, fizykoterapia.
(111) 313338
(220) 2018 03 08
(210) 483229
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) BIELENDA ANDRZEJ, MĘDRZAK ŁUKASZ B&M
BIELENDA&MĘDRZAK SPÓŁKA CYWILNA, Ustroń, PL.
(540) B&M
(540)
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(732) O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka, PL.
(540) O GROUP
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 torby i torebki, 35 usługi sprzedaży detalicznej zwią
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych.
(111) 313340
(220) 2018 03 08
(210) 483239
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) RADOMIŃSKI WALDEMAR, Warszawa, PL.
(540) INTERGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty z włókien, żywic i tworzyw
sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie
i przemyśle, 19 materiały budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe,
wykorzystywane przy budowie, pokrywaniu, izolacji i remontach na
wierzchni, mostów, nasypów, skarp, konstrukcji oporowych, budyn
ków oraz wykorzystywane do wzmacniania stabilizacji i zbrojenia
gruntow, 37 usługi budowlane i remontowe, w tym zwłaszcza w za
kresie budowy, pokrywania, izolacji nawierzchni, mostów, nasypów,
skarp, konstrukcji oporowych, budynków oraz wzmacniania, stabili
zacja i zbrojenie gruntów.
(111) 313341
(220) 2017 08 16
(210) 475396
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) EUROSERVICE BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROSERVICE BIO SP. Z O.O. EUROSERVICE BIO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 27.05.17, 27.05.22, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do ciała, balsamy do twarzy, balsa
my do masażu, wosk do masażu, preparaty kosmetyczne do opala
nia, preparaty samoopalające, bronzery, preparaty do mycia, mydła,
szampony, żele pod prysznic, preparaty do kąpieli, sole do kąpieli,
żele oczyszczające, mleczko oczyszczające, peeling do ciała, olejki
do ciała, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji
ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, kosmetyczne preparaty do
pielęgnacji jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do
pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywki do
włosów, serum, toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampuł
ki kosmetyczne, kremy, kremy kosmetyczne, kremy do ciała, kremy
do twarzy, nielecznicze kremy do stóp, kremy kosmetyczne do rąk,
olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencje eteryczne,
antyperspiranty, perfumy, woda zapachowa, preparaty do makijażu,
cienie do powiek, linery, kredki do oczu, konturówki do oczu, podkła
dy do twarzy, pudry, róże do policzków, błyszczyki, pomadki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
lakiery do paznokci.

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.08, 09.01.10,
26.01.01, 26.01.16, 29.01.14, 05.13.07, 27.05.01
(510), (511) 1 żywice akrylowe w stanie surowym, chemiczne dodat
ki do smarów, chemiczne preparaty uzdatniania gleby, chemiczne
preparaty do wzbogacania gleby, chemikalia wzbogacające glebę,
dodatki chemiczne do smarów przemysłowych, dodatki detergen
towe do smarów, dodatki glebowe, dodatki glebowe [nawożenie],
ekspandowane nienasycone żywice poliestrowe [nieprzetworzone],
ekspandowane żywice syntetyczne [nieprzetworzone], kompost,
kompost organiczny, kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe do celów
przemysłowych, mieszanki nawozów, mieszanki żywic syntetycznych
[nieprzetworzone], mieszanki żywic syntetycznych [nieprzetworzone]
do celów przemysłowych, nawozy, nawozy biologiczne stosowane
do uzdatniania gleby, nawozy organiczne, nienasycone żywice polie
strowe, nieorganiczne nawozy, poliol do użytku w przemyśle, poliole,
29 przetworzone owady i larwy, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt
morskich, żywe owady, 39 dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja],
dostarczanie energii elektrycznej, dostarczanie gazu [dystrybucja],
42 badania i analizy naukowe, badania naukowe i przemysłowe, ana
lizy wykonania projektu, badania dotyczące projektowania, badania
dotyczące technologii, doradztwo technologiczne w zakresie pro
dukcji i używania energii, doradztwo techniczne w zakresie produkcji,
oceny techniczne związane z projektowaniem, opracowywanie no
wych produktów, planowanie projektów technicznych, projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i testowanie no
wych produktów, prowadzenie badan naukowych.

(111) 313339
(151) 2018 08 13

(111) 313342
(151) 2018 09 26

(220) 2018 03 08
(441) 2018 04 23

(210) 483236

(220) 2017 08 16
(441) 2018 06 11

(210) 475398
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(732) EUROSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROSERVICE GROUP SP. Z O.O. EUROSERVICE GROUP Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08,
09.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 administracja biznesowa w zakresie transportu i do
staw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i zarzą
dzanie działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przed
siębiorstwa, administrowanie sprzedażą, analiza danych biznesowych,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza poło
żenia (stanu) firmy, analiza rynków zbóż, analiza rynku, analiza zarzą
dzania w biznesie, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania dla celów działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, do
radztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
księgowanie kosztów, księgowość, księgowość administracyjna, księ
gowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, nabywanie
przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nadzór
nad działalnością gospodarczą, nadzór nad działalnością gospodarczą
na rzecz osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towa
rów, organizacja działalności gospodarczej, planowanie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pozyskiwa
nie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, prace biurowe, rachunkowość,
księgowość i audyt, usługi biurowe [administrowanie], usługi w za
kresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie prac biurowych, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 36 administrowa
nie finansami, administrowanie nieruchomościami, analizy finansowe,
badania finansowe, dostarczanie kapitału inwestycyjnego, działalność
finansowa, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho
mości], dzierżawa gruntu, finansowanie działalności przemysłowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie fi
nansów, inwestycje przemysłowe, usługi doradztwa finansowego na
rzecz przedsiębiorstw, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem po
mieszczeń biurowych, 39 wynajem miejsc magazynowych, wynajem
kontenerów do magazynowania i składowania, 42 audyt jakości, prace
badawcze nad produktami, prace badawczo‑rozwojowe nad produk
tami, 45 doradztwo prawne, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
informacji prawnej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do
tyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do
kwestii prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej.
(111) 313343
(220) 2017 08 16
(210) 475400
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) EUROSERVICE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROSERVICE TRADE SP Z O.O. EUROSERVICE TRADE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08,
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09.01.10, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi
importowo‑eksportowe, usługi składania zamówień hurtowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa
nia w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika
liami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pali
wami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stoso
wania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi wprowa
dzania produktów na rynek, 39 transport cieczy rurociągami, trans
port cysternami, transport kolejowy, transport lądowy, transport
rurociągami, transport paliw rurociągiem, transport statkami, trans
port promowy, transport morski, transport wodny, usługi dystrybucji
paliw, usługi informacyjne związane transportem towarów, usługi
w zakresie dystrybucji ładunków drogą kolejową, usługi w zakresie
obsługi ładunków importowych i eksportowych, dostawa towarów,
dostawa towarów drogą kolejową, dystrybucja [transport] towa
rów drogą lądową, dystrybucja [transport] towarów drogą morską,
transport cieczy rurociągami, transport drogowy, transport drogowy
ładunków, transport i dostawy towarów, transport i składowanie,
transport i składowanie towarów, transport ładunków, transport ła
dunków drogą lądową, transport ładunku pojazdem lądowym, trans
port samochodami ciężarowymi, spedycja, spedycja ładunków, spe
dycja towarów, spedycja towarów drogą lądową, spedycja ładunków
drogą morską, organizowanie transportu, organizowanie transportu
towarów, organizowanie transportu ładunków, fracht, fracht [prze
wóz towarów], organizowanie transportu paliw, usługi spedycyjne,
usługi transportu drogowego, usługi transportowe, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi wag pomostowych.
(111) 313344
(220) 2017 12 11
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 07
(732) DAGIEL WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) LVOV
(540)

(210) 480014

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da
nych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, bada
nia dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dzie
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pisanie sce
nariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do ce
lów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do
celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie opra
cowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypo
życzanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, 41 usługi fotograficzne, produkcja filmów, infor
macja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż
taśm wideo, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu
kacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, planowanie przyjęć
[rozrywka], dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewi
zyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie.
(111) 313345
(151) 2018 08 20

(220) 2017 12 29
(441) 2018 04 30

(210) 480664

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) NEW ENERGY TRANSFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CODECO
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akce
leratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura do odsalania, aparatura do
oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do
destylacji, nie do celów naukowych, aparatura do uzdatniania wody,
aparatura do suszenia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców,
aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatu
ra i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do
uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszczania powie
trza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, centralne
instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do
celów przemysłowych], centralne urządzenia klimatyzacyjne, dyfu
zory powietrza, elementy filtrujące do odpowietrzników zbiorników
z wodą, elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, ele
menty zabezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające
do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania gazów
[części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry do oczysz
czania powietrza, filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania
wody, instalacje chłodnicze, instalacje do filtrowania wody, instalacje
do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje do oczyszczania ście
ków przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych,
instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania,
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje do ogrzewa
nia wodnego, instalacje do schładzania wody, instalacje do zaopa
trywania w wodę, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje nawilżające powietrze, klimatyzato
ry, maszyny do dystrybucji wody [automatyczne], parowniki chłod
nicze, parowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku
w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod powierzchnią
cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, prze
mysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urzą
dzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze,
urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chło
dzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji
wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, urządzenia
do dezynfekcji wody, urządzenia do dostarczania wody pitnej, urzą
dzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody
do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody prze
mysłowej, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia
do oczyszczania wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia
do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia do
ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do uzdat
niania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę, urządzenia
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wytwarzające
ciepło, urządzenia zmiękczające wodę poprzez usuwanie kamienia,
urządzenia zmiękczające wodę, wkłady grzewcze, zasobniki pary,
zasobniki ciepłej wody, zasobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów,
zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory
do rur wodociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki na wodę.
(111) 313346
(220) 2018 01 18
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) WILLIAMS MAŁGORZATA, Legionowo, PL.
(540) centrum zabaw figlarium
(540)

(210) 481269

Kolor znaku: zielony, żółty, czerwony, niebieski, różowy, biały,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe dla dzieci.
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(111) 313347
(220) 2018 03 08
(210) 483249
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) BEN HADJ HAMOUDA EMILIA MAJA, Warszawa, PL.
(540) Bonjour Chérie
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny, szary
(531) 04.03.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 wózki dziecięce głębokie, wózki dziecięce spacero
we, foteliki samochodowe do przewozu dzieci, gondole pokrowce
przeciwdeszczowe do wózków dziecięcych, pokrycia wózków dzie
cięcych, 18 nosidełka dla niemowląt, nosidła dla dzieci do nosze
nia na plecach, nosidła dla dzieci do noszenia przodem do rodzica,
parasolki przeciwsłoneczne do wózków, plecaki, torby szkolne,
teczki, tornistry, torby na zakupy, torby na kółkach walizki, walizy,
parasole, 20 meble, meble szkolne, meble wiklinowe, krzesełka do
karmienia dzieci, łóżeczka dziecięce, leżaki dla dzieci, maty eduka
cyjne dla dzieci, łóżeczka dla niemowląt, konstrukcje wiklinowe do
łóżeczek dla niemowląt, kojce dla dzieci, maty do kojców dla dzieci,
kołyski, chodziki dla dzieci, osprzęt drewniany do mebli, parawany,
skrzynki na zabawki, drewniane domki dla lalek, drewnopochodne
domki dla lalek, jaśki, śpiworki dla dzieci, poduszki, zagłówki, wałki
jako poduszki, kołdry, sienniki, materace, materace do łóżeczek dla
niemowląt, materace do łóżeczek dziecięcych, namioty dla dzieci,
24 materiały włókiennicze, koce dziecięce, pościel dziecięca, pościel
do wózków dziecięcych, pościel do łóżeczek dla niemowląt, pościel
do łóżeczek dziecięcych, pościel do kojców dla dzieci, pościel do ko
łysek, bielizna pościelowa, okładziny do mebli z materiałów tekstyl
nych, narzuty na łóżka, pledy, pościel do śpiworków dla dzieci, koł
dry, 25 odzież dziecięca, odzież dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet
karmiących, obuwie dziecięce, nakrycia głowy, bielizna dziecięca,
bluzki, getry, majtki dla dzieci, kalosze, kamizelki, kombinezony dla
dzieci, koszulki, okrycia wierzchnie, piżamy, półbuty, rękawiczki, stro
je kąpielowe, szlafroki, sandały, skarpetki, spodnie, sukienki, swetry,
t‑shirty, trzewiki, wyprawki dziecięce, 28 zabawki oraz przyrządy do
ćwiczeń pobudzających zmysły, grzechotki, karuzele, konie na bie
gunach, klocki, karty do gry, zabawki pluszowe, przytulanki, maskot
ki, kukiełki, lalki szmaciane, misie pluszowe, piłki do gry, 35 usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej han
dlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, sprzedaż hurtowa i detalicz
na odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży
dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sie
ci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach han
dlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i pre
zentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlo
wych i reklamowych, promocja sprzedaży, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sorto
wanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
42 usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego,
usługi w zakresie projektowania przedmiotów codziennego użytku,
projektowanie: odzieży, tekstyliów, mebli i zabawek dla dzieci.
(111) 313348
(151) 2018 08 20

(220) 2018 03 08
(441) 2018 04 30

(210) 483252
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(732) GRABOWSKI MARCIN, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) SOLARIUM IBIZA
(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czerwony, żółty,
pomarańczowy
(531) 01.03.02, 01.03.18, 01.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki i środki upiększające, preparaty kosme
tyczne do opalania, preparaty kosmetyczne po opalaniu, preparaty
kosmetyczne przyśpieszające opalanie, samoopalacze, 41 usługi
mające na celu rekreacje, związane z rozrywką i kulturą fizyczną,
44 usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów piękności, usługi
solarium, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi związane
z wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych, aromaterapia, foto
terapia.
(111) 313349
(220) 2018 03 08
(210) 483260
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) KĘPSKI DANIEL DK GROUP POLAND, Zduńska Wola, PL.
(540) Daniel Kepsky‑Underwear for men
(510), (511) 25 bielizna męska.
(111) 313350
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) PIOTRKOWSKIE PILS
(540)
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(210) 483263

Kolor znaku: żółty, niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko, mleko w proszku, mle
ko zagęszczone, mleko zsiadłe, serwatka, napoje mleczne, koktajle
mleczne, maślanka, kefir, jogurty, jogurty smakowe, jogurty pitne,
masło, tłuszcze jadalne na bazie masła, tłuszcze jadalne z dodatkiem
masła, produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, sery
twarogowe, sery miękkie, sery topione, serki mascarpone, dipy se
rowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci zbóż, ziaren,
orzechów, owoców, serki ziarniste, twarogi, sery z mleka koziego lub
owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery tar
te, sery wędzone, sery przetworzone, desery na bazie sera, desery
mleczne, desery jogurtowe, sery twarde, sery dojrzewające, miękkie
dojrzałe sery, sery topione, sery z przyprawami, sery z mleka koziego
lub owczego, sery mieszane, sery o niskiej zawartości tłuszczu, sery
wędzone, substytuty serów, sery pleśniowe, śmietana, śmietanka,
śmietana kremówka, śmietanka do kawy, zabielacze do kawy na ba
zie mleka.
(111) 313353
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 23
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Clindanea
(540)

(210) 483269

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 5 antybiotyki, antybiotyki w postaci tabletek powleka
nych.

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, jasnobeżowy, czarny, szary
(531) 07.01.08, 05.01.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.07.02, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo.
(111) 313351
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 23
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) 4MOVE isotonic drink ICEK2
(540)

(210) 483267

Kolor znaku: granatowy, szary, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje izotoniczne.
(111) 313352
(220) 2018 03 08
(210) 483268
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 23
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włoszczowa, PL.
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936

(111) 313354
(220) 2018 03 09
(210) 483274
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) „TARCZYŃSKI”. „Jesz lepiej, kibicujesz lepiej”.
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, be
kon, chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna,
ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, flaki, golon
ka, galaretki mięsne, hamburgery, hummus, kiełbasy, kaszanka,
kiełbasa pepperoni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone,
surowe kiełbasy, kiełbaski w cieście, konserwa z przyrządzonego
mięsa w stoiku, konserwy mięsne, mięsne nadzienia do ciast, mię
so pokrojone w plastry, mortadela, pasty spożywcze wytworzone
z mięsa, pasztety, pasztet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka,
szynka surowa podsuszana [prosciutto], kiełbaski wegetariańskie,
krokiety, konserwy, marynaty, przekąski na bazie orzechów, prze
kąski na bazie soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pul
pety [żywność], przeciery warzywne, sałatki warzywne, skwarki,
smalec, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne,
tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, tofu, ryby, potrawy
rybne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posił
ki składające się głównie z substytutów mięsa, 30 cheeseburgery,
ciasto kruche z szynką, ciasta zawierające mięso, dodatki glute
nowe do celów kulinarnych, drób w cieście, dziczyzna w cieście,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, hot dogi (gotowe), kanapki, kanapki z hambur
gerem, kanapki z frankfurterkami, kanapki z kurczakiem, kanap
ki z mięsem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające
mieloną wołowinę, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami
w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście, muesli, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami, naleśniki, paszteciki, puddingi,
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pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pizza,
sajgonki, sushi, zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki
w cieście z dziczyzny i drobiu, przyprawy, glazury do szynki, pesto
[sos].

(111) 313355
(220) 2018 03 09
(210) 483275
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) „TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu, najbardziej pożywne
parówki na świecie”.
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon,
chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty
drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, flaki, golonka, galaretki
mięsne, hamburgery, hummus, kiełbasy, kaszanka, kiełbasa pep
peroni, kiełbaski do hotdogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełba
sy, kiełbaski w cieście, konserwa z przyrządzonego mięsa w stoiku,
konserwy mięsne, mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone
w plastry, mortadela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasz
tety, pasztet z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, szynka surowa
podsuszana [prosciutto], kiełbaski wegetariańskie, krokiety, kon
serwy, marynaty, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
soi, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski
na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw, pulpety [żywność],
przeciery warzywne, sałatki warzywne, skwarki, smalec, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzę
ce do celów spożywczych, tofu, ryby, potrawy rybne, gotowe dania
składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głów
nie z substytutów mięsa, 30 cheeseburgery, ciasto kruche z szynką,
ciasta zawierające mięso, dodatki glutenowe do celów kulinarnych,
drób w cieście, dziczyzna w cieście, gotowy lunch w pudełku skła
dający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, hot dogi
(gotowe), kanapki, kanapki z hamburgerem, kanapki z frankfurter
kami, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki zawierające
kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, mięso w cieście
[gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane
w cieście, muesli, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, nale
śniki, paszteciki, puddingi, pierożki ravioli, pielmieni [pierogi z na
dzieniem mięsnym], pizza, sajgonki, sushi, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb
lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, przyprawy,
glazury do szynki, pesto [sos].
(111) 313356
(220) 2018 03 09
(210) 483279
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 23
(732) ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CatSi
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.06.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące i myjące dla
zwierząt, 20 kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, 28 zabaw
ki dla zwierząt, drabiny i huśtawki dla zwierząt, 31 karmy i pasze
dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żwirek dla
zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na
ściółkę dla zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt
domowych.
(111) 313357
(220) 2018 03 09
(210) 483282
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, Warszawa, PL.
(540) PZZ
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, żółty,
ciemnożółty
(531) 26.03.01, 26.03.14, 02.01.08, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15,
05.13.01, 05.13.07
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, antypoślizgowe akcesoria do obu
wia, anoraki, apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, ascoty [krawaty], balerinki [obuwie], bandany, bandany
na szyję, berety, berety szkockie z pomponem, bermudy, bermudy
(szorty), bezrękawniki, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna
damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bielizna funkcjo
nalna, bielizna nocna, bielizna osobista, bielizna termoaktywna, bieli
zna wchłaniająca pot, bikini, biustonosze, biustonosze sportowe po
chłaniające pot, blezery, bliźniaki [odzież], bluzki, bluzki z krótkim
rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, boa, boa [na szyję], bojówki,
bokserki, bryczesy, burnusy, butorolki, buty damskie, buty dla kobiet,
buty do biegania, buty do baseballu, buty do boksu, buty do gry
w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy na rowe
rze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty do koszykówki,
buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do piłki ręcznej,
buty do prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki,
buty do siatkówki nożnej, buty do snowboardu, buty do stepowania,
buty do tańca, buty do tańca towarzyskiego, buty do trekkingu, buty
gimnastyczne, buty golfowe, buty lekkoatletyczne, buty na płaskim
obcasie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty nieprzemakal
ne, buty piłkarskie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty
sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty
wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chinosy, chusteczki do kie
szonki piersiowej [poszetki], chustki [apaszki], chusty noszone na ra
mionach, chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, cylin
dry [kapelusze], ciepłe kurtki robocze, czapeczki na przyjęcia [odzież],
czapeczki węzełkiem, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki
bez daszków, czapki dziane, czapki futrzane, czapki i czapki sportowe,
czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe, czapki z daszkiem, czapki
wełniane, czapki z pomponem, czepki kąpielowe, czepki pod prysz
nic, daszki, daszki do czapek, daszki [odzież], długa bielizna, długie
kurtki, długie luźne stroje, dolne części ubrań [odzież], dopinane koł
nierzyki, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, duże luźne kaptury
[odzież], dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], dzianina
[odzież], dżinsy, eleganckie buty wyjściowe, eleganckie spodnie, espa
dryle, etole [futra], fartuchy, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdob
ne krawaty], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garni
tury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], gar
nitury w sportowym stylu, garnitury wizytowe, getry, getry do futbolu
amerykańskiego, getry [ochraniacze] zakładane na buty, golfy, golfy
[odzież], gorset, grube kurtki, grube płaszcze, gumiaki, gumowce, je
dwabne krawaty, języki do butów, kaftany, kamizelki, kamizelki [bez
rękawniki], kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z pola
ru, kapelusze, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kaptury [odzież],
kaszkiety, kaptury, kołnierze, kombinezony [odzież], kombinezony
przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, kominiarki, komplety do
biegania (odzież], komplety do joggingu [odzież], komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety sportowe,
korki do butów piłkarskich, korki do mocowania do butów sporto
wych, kostiumy, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów,
koszule do spania, koszule eleganckie, koszule niezapięte pod szyją,
koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
z długimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z ochraniaczami
do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów
do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki do tenisa, koszulki gimna
styczne bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki
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polo, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki z nadrukami, krawaty, krótkie
kurtki ciepłe, krótkie ogrodniczki, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez
rękawów, kurtki jako odzież sportowa, kurtki dresowe, kurtki dwu
stronne, kurtki dżinsowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki puchowe,
kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki sportowe, kurtki sporto
we do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, legginsy, majtki, mankiety,
mankiety do butów, marynarki do garniturów, maski na oczy, męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, mod
ne kapelusze, mokasyny, mufki, mundurki szkolne, mundury, nakrycia
głowy, narzutki na ramiona, nieprzemakalna odzież wierzchnia, noski
[część obuwia], obuwie, obuwie codzienne, muszki, obuwie sportowe,
obuwie gimnastyczne, ocieplacze, ocieplacze na kolana [odzież], ocie
placze na nogi [getry], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze szyi,
ocieplacze kamizelki, ocieplacze kurtki, odzież codzienna, odzież do
biegania, odzież do sztuk walki, odzież gimnastyczna, odzież o termo
izolacyjnych właściwościach, odzież męska, damska i dziecięca, odzież
nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież w stylu
sportowym, odzież treningowa, ogrzewacze do nadgarstków, ogrze
wacze do rąk [odzież], opaski na głowę, owijacze i getry, palta, paski,
paski do butów, paski [odzież], paski skórzane, pasy przez ramię do
odzieży, pelerynki, piżamy, płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe,
płaszcze zimowe, podeszwy do butów, podeszwy zewnętrzne, pod
kolanówki, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor
towe, podomki [szlafroki], pokrowce butów, inne niż do celów me
dycznych, podwiązki, polary, półgolfy, poncza, poszetki, potniki,
prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, pumpy, rajstopy, rajtuzy,
rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej, lub futra, rękawiczki,
rękawiczki jako odzież, rękawiczki zimowe, repliki kompletów piłkar
skich, rybaczki, sandały i buty plażowe, sandały w stylu japońskim
(zori), skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla sportowców,
skarpetki męskie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe, skar
petki bez stopy, skarpetki termoaktywne, skarpetki wewnętrzne do
obuwia [stopki], smokingi, śniegowce, spodenki, spodenki bokserskie,
spodnie, spodnie do joggingu, spodnie do rozgrzewki, spodnie, ko
szule i spódniczki do golfa, spodnie dresowe, spodnie [nieformalne],
spodnie od dresu, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniają
ce wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie ze stretchu, sportowe na
krycia głowy [inne niż kaski], staniki sportowe, stroje baseballowe,
stroje sportowe, stroje wizytowe, stroje dla sędziów sportowych, suk
nie wieczorowe, swetry, szale, szale i chusty na głowę, szaliki, szaliki do
zawijania wokół szyi, szlafroki, szorty, szorty sportowe, szorty z ochra
niaczami do użytku sportowego, t‑shirty z krótkim rękawem, tenisów
ki, termoaktywne nakrycia głowy, tkane koszule, topy [odzież], tren
cze, trykoty, tuniki, turbany, ubrania codzienne, wiatrówki, żakiety
męskie, znaczniki treningowe, 28 artykuły gimnastyczne, artykuły
gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły papie
rowe jako podarki dla gości na przyjęciach, automaty do gier, automa
ty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do
gier polegających na wyciąganiu nagród za pomocą chwytaka, auto
maty do gier wideo, automaty do gier wideo uruchamiane żetonem,
automaty do gier uruchamiane przez wrzucenie monety, automaty do
gry, automaty do gry pinball [na monety lub nie], automaty [maszyny
rozrywkowe uruchamiane żetonem], automaty rozrywkowe na mone
ty, automaty wrzutowe [urządzenia do hazardu], balony, balony do
gry, bandy do stołów bilardowych, bibeloty (zabawki) na przyjęcia,
bilardowe (kije-), bile ponumerowane do gry w bilard, biżuteria za
bawkowa, bloczki do jogi, bloki startowe [artykuły sportowe], bloki
startowe na zawody sportowe, bokserskie worki treningowe, bume
rangi, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, ciężarki do zabawy,
czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, czapeczki papierowe
[akcesoria na przyjęcia], czapki karnawałowe, części latawców, dart,
dekoracje do zabawy do użytku z figurkami akcji, deskorolki, dętki do
piłek do gry, dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych,
dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], dmu
chane tuby do dopingowania, dopasowane pokrowce na sprzęt spor
towy, drabinki [przedmioty do zabawy], drążki do ćwiczeń, drążki do
hantli do podnoszenia ciężarów, drewniane klocki do budowania [za
bawki], drobne upominki rozdawane podczas przyjęcia, drony (za
bawki), drukowane losy loteryjne, dyski do rzucania, dyski sportowe,
edukacyjne gry elektroniczne, ekrany maskujące [artykuły sportowe],
ekspandery [ćwiczenia], ekspandery do klatki piersiowej, elektronicz
ne gry edukacyjne dla dzieci, elektroniczne gry planszowe, elektro
niczne gry w rzutki, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, ergometry
wioślarskie, figurki akcji do zabawy, figurki do zabawy, figurki zabaw
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kowe do kolekcjonowania, figury szachowe, futerały w postaci kołcza
nów na przyrządy sportowe, gimnastyczne drążki poziome, gruszki
bokserskie dla dzieci, gruszki bokserskie na sprężynie, gry, gry elektro
niczne, gry fabularne, gry karciane, gry mechaniczne, gry memory
[gry pamięciowe], gry planszowe, gry quizowi, gry sportowe, gry to
warzyskie, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, hantle, hantle do pod
noszenia ciężarów, hantle kettlebell, igły do pompek do pompowania
piłek do gier, kamizelki ochronne do sztuk walki, karty do gry, klatki do
mieszanych sztuk walki, koła sportowe, lalki, ławki do ćwiczeń, ławki
do podnoszenia ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do
użytku sportowego, losy loteryjne, ludziki do zabawy, manekiny blo
kujące [akcesoria treningowe do futbolu amerykańskiego], małe piłki
do gry w piłkę nożną, maskotki, maszyny do gier sprawnościowych,
maszyny do gier, maszyny do gier zręcznościowych lub losowych, ma
szyny do gier z ekranami lcd, materace nadmuchiwane do użytku re
kreacyjnego, misie pluszowe, misie wypchane, modele będące za
bawkami, myszy do gier komputerowych, nadmuchiwane akcesoria
unoszące się na wodzie, nadmuchiwane worki bokserskie, nadmuchi
wane worki do bicia, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do
użytku sportowego, nagolenniki lekkoatletyczne, nakolanniki [artyku
ły sportowe], nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do
użytku sportowego, obciążniki na nogi [artykuły sportowe], obręcze
gimnastyczne, obręcze sportowe, obudowy do maszyn do gier wideo,
ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe],
ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochraniacze ciała do
użytku sportowego, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra
niacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze do uprawiania spor
tu, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze na goleń do użytku
sportowego, ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze
na pięści [artykuły sportowe], odskocznie do gimnastyki, okulary za
bawkowe, pałki gimnastyczne, paski go jogi, pasy do owijania dłoni do
użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sporto
we], pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy
używane przy podnoszeniu ciężarów, piłeczki antystresowe do ściska
nia w dłoniach, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do gier, piłki gim
nastyczne, piłki gimnastyczne do jogi, piłki jako sprzęt sportowy, piłki
gumowe, piłki lekarskie, piłki plażowe, piłki sportowe, platformy do
ćwiczeń, płotki [do bieżni], płotki do użytku w lekkoatletyce, pluszowe
zabawki, podarki dla gości na przyjęciach w postaci małych zabawek,
poduszki amortyzujące kopnięcia karate, pompki do piłek, pompony
dla cheerleaderek, poręcze asymetryczne, poręcze równolegle do
gimnastyki, postaci zabawkowe z gumy, pozytywki zabawkowe, prze
nośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przeno
śne urządzenia do gier, przenośny domowy sprzęt gimnastyczny,
przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania,
przyrządy na place zabaw, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz
nych, przyrządy stosowane w kulturystyce, puzzle, ręczne trenażery
nóg, ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne
i dolne partie ciała, rękawice bokserskie, rękawice do gier, rękawice do
karate, rękawice do podnoszenia ciężarów, rękawice sparingowe, rę
kawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu,
ringi bokserskie, ringi do zabawy w zapasy, stacjonarne rowery trenin
gowe i rolki do nich, równoważnie [gimnastyczne], równoważnie
[sprzęt gimnastyczny], serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na
przyjęcia], siatki do celów sportowych, siatki do sportów, sklepy za
bawkowe, skrzynie gimnastyczne, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w po
mieszczeniach, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie,
sprzęt do gier wideo, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt do tre
ningu sztuk walki, sprzęt sportowy, stacjonarne rowery treningowe,
stanowiska maszyn do biegania, steppery [urządzenia] do ćwiczeń
aerobowych, stoły do gier, stopnie [steppery] do aerobiku, suspenso
ria dla sportowców, świąteczne skarpety na prezenty, szachownice,
szachy, sztangi do podnoszenia ciężarów, sztuczne ściany wspinacz
kowe, tarcze elektroniczne do gier i sportu, taśmy do ćwiczeń, tram
poliny, trenażery eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, uchwyty do
artykułów sportowych, urządzenia do ćwiczeń do zabawy, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do gier, urządzenia do
kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia],
woreczki wypchane ziarenkami do zabawy [Otedama], wypchane ku
kiełki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, zabawki,
zabawkowy sprzęt sportowy, zdrapki do gier loteryjnych, zdrapki lote
ryjne, zestawy gier planszowych, zestawy prętów sprężynowych do
rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, 41 montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, na
uka gimnastyki, nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, orga
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nizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie ba
lów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i pro
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organi
zowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za
wodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz
rywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż rekla
mowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja pro
gramów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawie
nia teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, publiko
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek
stów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rozrywka w po
staci zawodów zapaśniczych, rezerwowanie miejsc na pokazy, sporzą
dzanie napisów [np do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmo
we, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke,
telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka mi
gowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobra
nia, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udo
stępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów
i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj
nego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybu
cji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi bibliotecz
ne, usługi bibliotek objazdowych, usługi gier oferowane w systemie
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usłu
gi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe w postaci klubu zapaśniczego, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi szkół [edukacja], usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz
rywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem odbior
ników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wyna
jem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów teniso
wych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji te
atralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji te
atralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowi
dów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu au
dio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wi
deo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 313358
(220) 2018 03 09
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) PROSPECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROSPECTO BIURO AKTUARIALNE
(540)

(210) 483284
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubez
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane
z majątkiem nieruchomym, 42 badania oraz usługi‑naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramo
wania komputerowego.

(111) 313359
(220) 2018 03 09
(210) 483294
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 23
(732) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VICIPLUS+
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemnia
czane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, dżemy, groszek kon
serwowy, grzyby konserwowane, jagody, konserwowane, jogurt,
kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, konserwowane warzywa,
korniszony, kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa, margaryna,
marmolada, masło, mleko, mrożone owoce, oliwki konserwo
wane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne
przetworzone, owoce konserwowane, owoce w puszkach, pasty
na bazie orzechów, pikle, produkty serowarskie, przecier jabłko
wy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok pomidorowy
do gotowania, śmietana [produkty mleczarskie], warzywa liofili
zowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, zsiadłe mleko,
32 cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoho
lowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, bezal
koholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezal
koholowe, piwo, sok pomidorowy jako napój, soki, soki warzywne
[napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda
stołowa.
(111) 313360
(220) 2018 03 09
(210) 483303
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) FIORINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 chlebaki.
(111) 313361
(220) 2018 03 09
(210) 483305
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MAGRINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.03.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12

(111) 313362
(220) 2018 03 09
(210) 483306
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KORTINA
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 313363
(220) 2018 03 09
(210) 483307
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) TOLIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 313364
(220) 2018 03 09
(210) 483308
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PRIMARO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 akcesoria kuchenne silikonowe.
(111) 313365
(220) 2018 03 09
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) FENIX MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) fenix machines
(540)

(210) 483325

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 04.03.20, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 7 szlifierki do odlewów, podajniki do szlifierek do odle
wów, stoły do szlifierek do odlewów, uchwyty do mocowania odle
wów do szlifierek odlewów.
(111) 313366
(220) 2018 03 09
(210) 483351
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) MALITKA KONRAD, Karczew, PL.
(540) BIOTANA
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suple
menty żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe, preparaty zawierające witaminę k, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, suple
menty dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżyw
cze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składni
ków mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne,
produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutyczne i wetery
naryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suple
menty witaminowo‑mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
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napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, die
tetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w wi
taminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze specjal
nego przeznaczenia medycznego, dietetyczne dodatki do żywności,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplemen
tami diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, admini
strowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi
pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów,
tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych,
pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kon
takty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycz
nymi oraz między firmami, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarzą
dzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności
komercyjnej, agencje importowo‑eksportowe.

(111) 313367
(220) 2018 03 09
(210) 483355
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) MALITKA KONRAD, Karczew, PL.
(540) MICROFERR
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suple
menty żywnościowe, siplementy odżywcze, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki
witaminowe, preparaty zawierające witaminę k, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, suple
menty dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżyw
cze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składni
ków mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne,
produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutyczne i wetery
naryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suple
menty witaminowo‑mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych,
napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, die
tetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w wi
taminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze specjal
nego przeznaczenia medycznego, dietetyczne dodatki do żywności,
ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple
mentami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplemen
tami diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, admini
strowanie działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi
pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów,
tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych,
pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kon
takty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycz
nymi, oraz między firmami, zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarzą
dzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności
komercyjnej, agencje importowo‑eksportowe.
(111) 313368
(220) 2018 03 11
(210) 483358
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 16
(732) UTNIK RADOSŁAW JERZY STREFA POGODNA, Warszawa, PL.
(540) Strefa Pogodna
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, edukacja, oświata,
wychowanie, pomoc psychologiczno‑pedagogiczna i usługi poradni
psychologiczno‑pedagogicznych (związane z wychowaniem, działal
nością wychowawczo‑profilaktyczną lub edukacją), badania, diagno
styka, konsultacje, treningi, opiniowanie i orzecznictwo pedagogiczne,
psychologiczno‑pedagogiczne, seksuologiczne, logopedyczne (zwią
zane z wychowaniem, działalnością wychowawczo‑profilaktyczną
lub edukacją), badania, konsultacje i treningi w zakresie inteligencji,
zdolności poznawczych, osobowości, nadpobudliwości psychoru
chowej, odporności na stres (związane z wychowaniem, działalnością
wychowawczo‑profilaktyczną, edukacją lub rozrywką), terapia dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin (związana z wychowaniem, działalnością
wychowawczo‑profilaktyczną lub edukacją), zajęcia związane z wy
borem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształce
nia i kariery zawodowej (związane z wychowaniem, działalnością
wychowawczo‑profilaktyczną lub edukacją), grupy wsparcia psycho
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logicznego i społecznego (związane z wychowaniem, działalnością
wychowawczo‑profilaktyczną lub edukacją), mediacje i arbitraż (zwią
zane z wychowaniem, działalnością wychowawczo‑profilaktyczną
lub edukacją), warsztaty, konsultacje, działalność informacyjna (zwią
zane z wychowaniem, działalnością wychowawczo‑profilaktyczną
lub edukacją), promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (związana
z wychowaniem, działalnością wychowawczo‑profilaktyczną lub edu
kacją), interwencja kryzysowa (związana z wychowaniem, działalno
ścią wychowawczo‑profilaktyczną lub edukacją), zajęcia rozwijające
uzdolnienia lub zainteresowania, zajęcia dydaktyczno‑wyrównawcze,
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia korekcyjno
‑kompensacyjne (wspomagające edukację lub wychowanie), zajęcia
logopedyczne (wspomagające edukację lub wychowanie), zajęcia so
cjoterapeutyczne (wspomagające edukację lub wychowanie), zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno‑społeczne (wspomagające
edukację lub wychowanie), zajęcia o charakterze terapeutycznym
(wspomagające edukację lub wychowanie), usługi nauczycieli, na
uczycieli specjalistów oraz specjalistów (psychologów, logopedów,
pedagogów, pedagogów specjalnych)-edukacyjne, wychowawczo
‑opiekuńcze, wychowawczo‑profilaktyczne lub wspomagające dzia
łalność wychowawczą, wychowawczo‑profilaktyczną lub edukację,
usługi w zakresie nadzoru pedagogicznego, zarządzanie jednost
kami prowadzącymi działalność wychowawczą, wychowawczo
‑profilaktyczną, edukacyjną oraz konsultacje w tym zakresie (wspo
magające działalność wychowawczą, wychowawczo‑profilaktyczną
lub edukację), diagnoza, audyt, ocena, ewaluacja i wspomaganie
działalności podmiotów prowadzących działalność oświatową,
wychowawczo‑opiekuńczą lub wychowawczo‑profiIaktyczną, udo
stępnianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do celów konferencyj
nych, szkoleniowych, edukacyjnych, wychowawczo‑opiekuńczych,
wychowawczo‑profilaktycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, zaba
wowych, usługi sal zabaw dla dzieci, coaching [szkolenie lub wspoma
ganie rozwoju], kształcenie praktyczne, dokształcanie i doskonalenie
zawodowe, organizowanie i przeprowadzanie egzaminów, badanie
i certyfikowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 44 usługi opieki zdrowot
nej, udostępnianie informacji zdrowotnej, w tym na temat karmienia
piersią, zdrowia reprodukcyjnego i psychoseksualnego, promocja
zdrowia i zdrowego trybu życia, warsztaty, konsultacje, działalność
informacyjna (związane ze zdrowiem), planowanie rodziny, masaż,
usługi dietetyków, fizjoterapia, światłoterapia (naświetlanie światłem
w celach profilaktyki zdrowotnej lub terapeutycznych), profilaktyka,
konsultacje, badanie, diagnoza, terapia, leczenie chorób, uzależnień,
zaburzeń i problemów zdrowotnych, psychicznych, seksualnych, roz
wojowych, w tym zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoru
chowej, zaburzeń integracji sensorycznej, opiniowanie i orzecznictwo
w tym zakresie (w tym psychologiczne, seksuologiczne, logope
dyczne), usługi psychologów, psychoterapeutów i socjoterapeutów
(związane ze zdrowiem), badania, konsultacje i treningi w zakresie
inteligencji, zdolności poznawczych, osobowości, nadpobudliwo
ści psychoruchowej, odporności na stres (związane z profilaktyką
prozdrowotną, diagnozowaniem, terapią lub leczeniem), coaching
(profilaktyka zdrowotna lub terapia), grupy wsparcia psychologicz
nego i społecznego (związane z problemami zdrowotnymi), media
cje [usługi psychologiczne] konsultacje, diagnoza i terapia mowy
i słuchu, usługi logopedyczne (związane ze zdrowiem), interwencja
kryzysowa (związana z kryzysem zdrowotnym, w tym w zakresie
zdrowia psychicznego), zarządzanie jednostkami prowadzącymi
działalność profilaktyczno‑prozdrowotną, terapeutyczną, leczniczą
oraz konsultacje w tym zakresie, diagnoza, audyt, ocena, ewaluacja
i wspomaganie działalności podmiotów prowadzących działalność
profilaktyczno‑leczniczą, terapeutyczną, prozdrowotną, organizowa
nie i przeprowadzanie egzaminów, badanie i certyfikowanie wiedzy,
kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie promocji i ochro
ny zdrowia, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń dokumentacji
zdrowotnej, farmaceutycznej i badań klinicznych, badania kliniczne,
udostępnianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do celów promocji
zdrowia, profilaktyki, terapii lub rehabilitacji zdrowotnej, 45 doradz
two i pomoc w sprawach konsumenckich, rodzinnych, małżeńskich
i partnerskich, doradztwo i pomoc w zakresie relacji osobistych, men
torstwo, coaching [opieka mentorska], świadczenie usług wsparcia
emocjonalnego rodzinom, usługi w zakresie opieki, usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów, sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, audyt psy
chologiczny, pedagogiczny, organizacyjny, usługi prawnicze, usługi
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wsparcia psychologicznego w sporach sądowych i innych sytuacjach
trudnych, zarządzanie jednostkami prowadzącymi działalność opie
kuńczą oraz konsultacje w tym zakresie (wspomagające działalność
opiekuńczą), diagnoza, audyt, ocena, ewaluacja i wspomaganie dzia
łalności podmiotów prowadzących działalność opiekuńczą. udostęp
nianie i certyfikowanie obiektów i sprzętu do celów opiekuńczych,
arbitrażu, mediacji, rozstrzygania sporów, usług doradczych, usług
prawniczych, co‑workingu .

(111) 313369
(220) 2018 03 12
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 16
(732) JARMOŁOWICZ KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) CENTRUM OŚRODEK
(540)

(210) 483368

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, ciemnoróżowy,
czerwony, różowy, fioletowy, niebieski, ciemnozielony, zielony,
jansozielony, jasnoniebieski, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 szkolenia z zakresu organizowania i prowadzenia pra
cowni specjalistycznych, 44 porady psychologiczne, placówki opieki
medycznej.
(111) 313370
(220) 2018 03 06
(210) 483169
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BAROMETR ZDROWIA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy, filoletowy, niebieski,
zielony
(531) 05.05.20, 25.07.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, organi
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowa
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi trenerskie, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], 44 masaż, usługi klinik medycznych,
usługi medyczne, usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne.
(111) 313371
(220) 2018 03 06
(210) 483173
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) STYLINART PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl, PL.
(540) MATHIAS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
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(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospo
darczych, reklama, reklama radiowa, reklama w czasopismach, bro
szurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
związana z transportem i dostawą, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w za
kresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie części samochodowych, prowadzenie targów w sektorze
motoryzacyjnym, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo
ściami, zarządzanie nieruchomościami, 39 transport samochodowy,
pasażerski transport samochodowy, transport samochodami cięża
rowymi, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie i dostar
czanie towarów, transport ładunków, usługi przewozu ładunków,
transport pojazdami do ciężkich ładunków, usługi frachtowe, prze
wóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, załadunek i rozładunek to
warów, magazynowanie towarów, pośrednictwo w zakresie frachtu
i transportu, wypożyczanie samochodów, wynajmowanie magazy
nów, organizowanie transportu towarów, organizowanie transportu
pasażerskiego, spedycja towarów, spedycja ładunków.

(111) 313372
(220) 2018 03 07
(210) 483183
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) AIR‑POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Legionowo, PL.
(540) RWUK
(510), (511) 10 urządzenia do ćwiczeń, w szczególności dla pacjen
tów ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycz
nej do celów medycznych, odzież rehabilitacyjna, kombinezony re
habilitacyjne.
(111) 313373
(220) 2018 03 07
(210) 483193
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 23
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) PHOENIX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy i herbicydy.
(111) 313374
(220) 2018 03 06
(210) 483194
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 23
(732) PISAREK ŁUKASZ GRUPA LP, Rzeszów, PL.
(540) DECOBEL
(510), (511) 40 barwienie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich
powierzchni, barwienie tafli szklanych poprzez obróbkę powierzch
ni, druk sitowy, drukowanie szablonów, kopiowanie zdjęć, usługi
drukowania, usługi malowania szkła, usługi szlifierstwa optycznego,
informacje o obróbce materiałów, szlifowanie szkła optycznego.
(111) 313375
(220) 2018 03 06
(210) 483197
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 23
(732) PŁOSKI PAWEŁ ELMO‑GRUPA, Warszawa, PL.
(540) Vibroaction
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, sportowe, przyrządy i urzą
dzenia treningowe do ćwiczeń, artykuły gimnastyczne, sportowe,
przyrządy i urządzenia treningowe do stymulacji mięśni.
(111) 313376
(220) 2018 03 06
(210) 483199
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) Viking RYNNY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 rynny metalowe, 19 rynny niemetalowe.

(111) 313377
(220) 2018 03 06
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) GARYCKI MIROSŁAW, Zakrzów, PL.
(540) Manicure Systems
(540)
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 11 urządzenia do filtrowania pyłków, urządzenia do
oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, filtry po
wietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza],
wentylatory elektryczne, wentylatory wyciągowe, wentylatory ssą
ce, 20 meble, meble wielofunkcyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu mebli, usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu urządzeń do
oczyszczania powietrza, urządzeń do filtrowania pyłków oraz wenty
latorów elektrycznych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji
do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów dzia
łalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, ba
dania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji marke
tingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja sprzeda
ży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe,
marketing, sponsoring promocyjny, udzielanie informacji dotyczą
cych sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień hurtowych,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowanie do
tyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 313378
(220) 2018 03 06
(210) 483202
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 23
(732) KOBUS DOMINIK INFAIR, Warszawa, PL.
(540) INFAIR
(510), (511) 42 analizy chemiczne, analizy systemów komputero
wych, analizy wody, audyt energetyczny, badania biologiczne, ba
dania chemiczne, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura obli
czeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo do
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompu
terowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostar
czanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za
pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania
komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogra
mowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów kom
puterowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [po
miary], monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa
nia awarii, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projekto
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie urbanistyczne, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron interneto
wych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udzielanie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi chemiczne,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi in
żynieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie
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technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dzie
dzinie informatyki, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(111) 313379
(220) 2018 03 06
(210) 483201
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 23
(732) DAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krzeszowice, PL.
(540) LoveAir
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe
go, oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, elek
tryczne oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, osuszacze do
zastosowania w gospodarstwie domowym, klimatyzatory, elektrycz
ne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory,
filtry do oczyszczaczy powietrza, nawilżacze powietrza, aparatura do
suszenia powietrzem, dmuchawy gorącego powietrza.
(111) 313380
(220) 2018 03 07
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) DOMAŃSKI ŁUKASZ, Brzeziny, PL.
(540) Od Słonka
(540)

(210) 483206

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 01.03.13, 01.03.17, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 6 rolety ze stali, rolety zewnętrzne metalowe, rolety
okienne zewnętrzne metalowe, rolety zwijane [zewnętrzne] z me
talu, poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, metalowe
żaluzje zwijane, metalowe żaluzje architektoniczne, żaluzje piono
we z metalu [zewnętrzne], metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do
budynków, moskitiery metalowe, markizy metalowe, pergole z me
talu, 19 niemetalowe rolety antywłamaniowe, rolety [zewnętrzne]
z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien,
rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], drew
niane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, niemetalowe żaluzje
zewnętrzne, żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych,
żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, moskitiery nieme
talowe, niemetalowe moskitiery na drzwi, niemetalowe moskitiery
do okien, profile panelowe z materiałów niemetalowych, pergole
niemetalowe, 20 rolety termoizolacyjne, rolety okienne, rolety bam
busowe, rolety wewnętrzne na okna, rolety wewnętrzne okienne,
rolety zaciemniające [wewnętrzne], rolety listewkowe zaciemniające
[wewnętrzne], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety z plecio
nek drewnianych [meble], rolety wewnętrzne z polichlorku winylu,
żaluzje drewniane, żaluzje wewnętrzne, żaluzje weneckie, żaluzje
pionowe [wewnętrzne], żaluzje wewnętrzne listwowe, wewnętrzne
żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], me
talowe wewnętrzne żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje okienne
o poziomych lamelach, wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony
przed światłem, zasłony bambusowe, zasłony z koralików, żaluzje do
wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, niemetalowe
karnisze, metalowe karnisze, karnisze do zasłon, karnisze do firanek,
karnisze (drążki) do firan i zasłon, 22 daszki (markizy), markizy pla
stikowe, markizy z materiałów syntetycznych, markizy zewnętrzne
tarasowe, 24 plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, moskitiery, moski
tiery zaprawiane insektycydami, zasłony, zasłony plisowane, zasłony
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okienne, zasłony z tworzyw sztucznych, gotowe zasłony z tworzyw
sztucznych, 37 montaż i serwis systemów osłonowych takich jak: ro
lety, żaluzje, moskitiery, markizy, daszki, płyt ściennych.

(111) 313381
(220) 2010 07 28
(210) 373445
(151) 2018 07 25
(441) 2010 11 08
(732) RANIŚ WALDEMAR, RANIŚ DANUTA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE AGRO‑RAMI RANIŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
CYWILNA, Kościelna Wieś, PL.
(540) ALBATROS
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, le
miesze pługów, brony, pługi, urządzenia do załadunku i wyładunku,
12 części zamienne do pojazdów lądowych, ciągniki rolnicze, kabiny
do ciągników rolniczych, koła pojazdów lądowych, opony do ciągni
ków rolniczych, przyczep rolniczych i maszyn rolniczych, silniki do
pojazdów lądowych, ciągników rolniczych, części składowe mecha
nizmów sprzęgania i napędu ciągników, przyczepy do ciągników
rolniczych, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie sprzeda
ży ciągników rolniczych, traktorów, maszyn i urządzeń rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, dołączanych maszyn rolniczych do współ
pracy z ciągnikami rolniczymi, wyposażenia do maszyn rolniczych,
ogrodniczych i leśnych oraz części zamiennych i akcesoriów do po
wyższych, mechanicznych narzędzi rolniczych, opony do ciągników
rolniczych, przyczep i maszyn rolniczych, narzędzi ręcznych do prac
rolniczych i ogrodniczych, narzędzi ręcznych sterowanych mecha
nicznie, prowadzenie sprzedaży w zakresie maszyn i urządzeń rol
niczych, ogrodniczych i leśnych przez domy sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet, agencje importowo‑eksportowe, 39 usługi w zakre
sie dystrybucji części zamiennych.
(111) 313382
(220) 2013 04 29
(151) 2018 07 23
(441) 2013 08 19
(732) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Chinchilla
(540)

(210) 413689

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.05.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 pluszowe zabawki, w tym: misie pluszowe, misie wy
pchane.
(111) 313383
(220) 2014 11 05
(210) 435375
(151) 2018 08 09
(441) 2015 02 16
(732) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) INFLEX
(510), (511) 17 folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przy
lepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku
w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku do
mowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien
i drzwi, niemetalowe taśmy pakowe dla budownictwa, worki z two
rzywa sztucznego, przeznaczone do stosowania w pracach budowla
nych, tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej, 19 niemetalowe
materiały budowlane z wyłączeniem rur do kotłów grzewczych, szkło
budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe ele
menty konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemeta
lowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalo
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we dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe ele
menty konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i po
włoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla
budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, panele pre
fabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie gipsu, zaprawy kle
jowe do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia
płyt niemetalowych dla budownictwa, masy szpachlowe używane do
prac budowlanych, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni mię
dzy płytkami ceramicznymi, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo‑kartonowymi, taśmy zbrojące w for
mie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z włókna szkla
nego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z ce
lulozy stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów przewi
dziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, gipsowo‑wapiennych, w zaprawach murarskich, masy
gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne, prefabrykowane
elementy niemetalowe, płyty gipsowe, płyty gipsowokartonowe,
płyty gipsowo‑włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami,
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych,
płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt sufitowych, siatki
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania pły
tek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo‑kartonowych, folie
i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w bu
downictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompo
zytowych stosowane w budownictwie, taśmy z materiałów kompo
zytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi,
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym do użytku w budownictwie,
taśmy niemetalowe ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe
malarskie i dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochron
ne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie,
35 prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów interneto
wych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: artykuły
i narzędzia dla budownictwa, środki chemiczne przeznaczone dla bu
downictwa, środku chemiczne do napowietrzania i konserwacji beto
nu, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów,
preparaty konserwujące stosowane murarstwie, środki chemiczne do
czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czyszczenia, żywice
syntetyczne w stanie surowym, kleje przemysłowe, kleje dla budow
nictwa, masy klejące i montażowe dla budownictwa, rozpuszczalniki
do lakierów, plastyfikatory, materiały ognioodporne, spoiwa do beto
nu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne
do celów przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby,
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb i do lakierów,
spoiwa do farb, preparaty do konserwacji drewna, preparaty antyko
rozyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, substancje do izolacji
i powłoki izolacyjne do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej
do budynków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje do
izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania na posadzki
przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni
betonowych poziomych i pionowych w budynkach przemysłu spo
żywczego, żywice naturalne w stanie surowym, budowlane mate
riały metalowe, elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do
montażu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo‑kartonowych, płyt gipsowo‑włóknowych, płyt sufitowych,
narożniki i profile metalowe, przeznaczone do wykończeń budowla
nych, łączniki mechaniczne metalowe, zwłaszcza wkręty, kołki, kształt
ki, wieszaki przeznaczone do konstrukcji metalowych do mocowania
i montażu płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt gipsowo
‑włóknowych, niemetalowe materiały budowlane z wyłączeniem
rur niemetalowych do kotłów grzewczych, niemetalowe elementy
konstrukcyjne, ścianki metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budow
nictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe
elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy konstrukcyj
ne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, nie
metalowe podłogi, niemetalowe pokrycia ścian, terakota, wykładziny
niemetalowe dla budownictwa, okrycia i powłoki niemetalowe dla
budownictwa, listwy niemetalowe, panele prefabrykowanych ścia
nek działowych, kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończenio
we, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące, wstęgi z papierowego
materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpachlo
wej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy gipsowowapienne,
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zaprawy murarskie, tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej,
tynki gipsowe ognioochronne, prefabrykowane elementy niemeta
lowe, płyty cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo‑kartonowe,
płyty gipsowo‑włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami,
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych,
płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt sufitowych, taśmy,
kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, po
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
papier, karton, taśmy papierowe stosowane w budownictwie, folie
ochronne, artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana,
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy akustyczne,
taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy ochronne, taśmy
klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelniające, przyrządy malarskie,
artykuły i narzędzia malarskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia
ręczne dla budownictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścier
ne dla budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory
i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania, narzę
dzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przybory miernicze
dla budownictwa, narzędzia i przybory czyszczące dla budownictwa,
uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie,
taśmy z materiałów kompozytowych i bawełny, stosowane w budow
nictwie, taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnia
nym, taśmy ochronne niemetalowe i z tworzyw sztucznych, taśmy
niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne niemetalowe i z tworzyw
sztucznych stosowane w budownictwie, taśmy niemetalowe ostrze
gawcze, taśmy papierowe ochronne stosowane w budownictwie,
niemetalowe taśmy pakowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowa
nia lub na śmieci oraz do przechowywania, transportu i składowania
towarów w dużych ilościach.
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(540) MIKAVI
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze,
amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny,
antykatody, 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,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty
biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory ni
skiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegaw
cze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów
elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojaz
dów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy,
biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, na
świetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wy
padkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do
broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki
[induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy
[układy scalone], chipy z kodem DNA, chromatografy do celów labo
ratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cy
frowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czar
ne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kresko
wych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległo
ściomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni,
diody świecące [LED], dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne
[urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecz
nikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne,
druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dy
namometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski ma
gnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wy
lotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefo
nów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi prze
suwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wi
deo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące,
ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące
pilotami zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne party
tury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne
systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tabli
ce wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instru
mentów muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutni
ki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, falomierze, film ki
nematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry do
masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przysto
sowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, fute
rały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice,
gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze,
gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmo
we, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, holo
gramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geo
dezyjnych, igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych,
instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pier
ścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silni
ków, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery ter
mowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratun
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kowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas
klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z gra
mi wideo, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pa
mięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy kon
nej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody,
kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do
robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury kompu
terowe, klepsydry, [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetycz
ne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane
karty magnetyczne, kodowane karty‑klucze, kolektory elektryczne,
kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, ko
mórki fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiaro
we], kompasy okrętowe, komputery, komputery przenośne [pod
ręczne], komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki
[elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne,
kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktome
try [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do
aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia], lampy elek
tronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne,
lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sy
gnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, licz
niki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe],
lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy, łado
warki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki
do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elek
tryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony,
magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji
zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do
nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha
nia, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny
i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na prze
wody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechani
zmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urzą
dzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony
do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], mem
brany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy mierni
cze], miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mikrofony, mikrome
try, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio,
modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], my
szy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki
sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku me
dycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do kompute
ra, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycz
nych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt
ciemniowych [fotografia], obiektywy [soczewki] do astrofotografii,
obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, obudowy
głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zę
bów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepię
ciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, od
biorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne,
odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza
cze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważ
niki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodpor
na, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary prze
ciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki
do okularów, oprogramowanie gier, optyczne czytniki znaków,
optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe dla straża
ków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony
ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osło
ny zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofonicz
ne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki
drogowe, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrz
ne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, par
kometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa,
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pery
skopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, pio
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ny ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki ochronne, planimetry,
pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów scalonych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty
kompaktowe [audio‑w ideo], podkładki pod myszy komputerowe,
podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pojemniczki na
szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, po
krowce na laptopy, pokrowce na smart fony, polarymetry, pomiaro
we naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elek
trycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych,
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 geode
zyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru
poziomu paliwa, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na
sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyzna
czania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów,
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy
nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy po pomiaru wagi,
przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [foto
grafia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania,
pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęźne [elektrycz
ność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorni
ki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cy
frowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury,
reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory na
pięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulato
ry świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla
pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rę
kawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nur
ków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do
celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, ręka
wy do wskazywania kierunku wiatru, roboty humanoidalne wyposa
żone w sztuczną inteligencję, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne,
rurki Pitota, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i dra
binki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpie
czeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla
nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki
akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [za
kładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do
okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solo
mierze, sonary, sondy do celów naukowo‑badawczych, spektrografy,
spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urzą
dzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt kompu
terowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne,
stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magne
tycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarni
cze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki do
retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki
elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki foto
graficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory do
sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdziel
cze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulato
rów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule
[fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice po
łączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elek
tryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace
laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone
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, tennohi
grometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do po
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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
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, urzą
dzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do
cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urzą
dzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detek
cji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fer
mentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii,
urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regula
cji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do moni
torowania niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematogra
ficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych,
urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urzą
dzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddy
chania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odma
gnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do po
miaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urzą
dzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania,
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urzą
dzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania
odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbi
tek fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do
wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządze
nia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do
zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do
zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektrycz
ne do zdalnego zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i in
stalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów me
dycznych, 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 ratownic
twa, 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, elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia przeciwzakłócenio
we [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysło
wych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia
testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do moni
torowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządze
nia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do
celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizują
ce masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe,
wagi precyzyjne, walkie‑talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofo
ny, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [ju
dasze], wizjery fotograficzne, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [reje
stratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki
elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachyle
nia [spadku], wskaźniki poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźni
ki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu,
wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalo
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, wyładowcze lam
py rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samo
czynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia],
wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzor
niki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektro
magnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentge
nowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary
kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do za
wieszania reflektorów punktowych, zestawy do korzystania z telefo
nu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elek
trycznych, złączki do przewodów [elektryczność], zmieniacze auto
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matyczne [jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki
cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mecha
niczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki świecące.

(111) 313387
(220) 2017 10 25
(151) 2018 07 04
(441) 2018 02 19
(732) GRZYMAŁA MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) MEDIA MAX 24 WWW.MEDIAMAX24.EU
(540)

(210) 478217

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, dyskietki, dyktafony, ekrany
projekcyjne, fotokopiarki, aparatura do przetwarzania informacji,
kasy rejestrujące, czytniki kodów kreskowych, komputery, laptopy,
maszyny liczące i księgujące, aparaty do nauczania, odbiorniki ra
diowe i telewizyjne, notesy elektroniczne, projektory multimedial
ne, magnetofony, radiomagnetofony, gramofony, odtwarzacze CD,
odtwarzacze DVD, zestawy kina domowego, kasety, płyty CD i DVD,
głośniki, wzmacniacze, walkmeny, discmany, słuchawki, aparaty do
projekcji przeźroczy, telefony, telefaxy, żelazka elektryczne, kamery
filmowe, aparaty fotograficzne, kalkulatory, kasety video, karty ma
gnetyczne, komputery, twarde dyski, odtwarzacze plików i dźwięku,
mikroprocesory, modemy, monitory, myszy komputerowe, sprzęt
peryferyjny do komputerów, nośniki danych magnetyczne i optycz
ne, notesy elektroniczne, odbiorniki audio‑video, odbiorniki radiowe
i telewizyjne, odtwarzacze kaset i płyt kompaktowych, zestawy kina
domowego, plotery, skanery, płyty fonograficzne, urządzenia do
przetwarzania informacji.
(111) 313388
(220) 2017 11 30
(151) 2018 08 24
(441) 2018 03 19
(732) DRIVEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) drivebox. <sup>co</sup>
(540)

(210) 479592

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne GPS, urządzenia systemu GPS,
oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyj
nych [GPS], mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe do urządzeń
nawigacyjnych do pojazdów, pobieralne aplikacje na telefony ko
mórkowe do zarządzania danymi, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do mobilnych aplikacji umożliwiające interakcje i łączenie pomiędzy
pojazdami i urządzeniami mobilnymi, aplikacje komputerowe do au
tomatycznej kontroli jazdy do użytku w samochodach, urządzenia
do śledzenia pojazdów, systemy do śledzenia pojazdów, 35 usługi
przetwarzania danych online, 37 udzielanie informacji związanych
z instalacją urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycz
nych, usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, 39 usługi
lokalizacji pojazdów, usługi doradztwa związane ze śledzeniem to
warów podczas transportu [informacje dotyczące transportu], śle
dzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunku przy użyciu
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], usługi w zakresie nawigacji GPS, 42 instalacja i do
stosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputero
wego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach
do monitorowania nadawania, 45 usługi lokalizowania skradzionych
pojazdów, śledzenie skradzionych przedmiotów.

4625

(111) 313389
(220) 2017 12 23
(210) 480489
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) XPLORE TEAM.LUBIĘ WIEDZIEĆ
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, dłu
gopisy, ołówki, kredki, flamastry, pióra, temperówki, podstawki do
długopisów i ołówków, plastelina, modelina, materiały drukowane,
materiały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, reprinty, nadru
ki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, kalen
darze, zeszyty, notesy, notatniki, bloki, bloczki do pisania, broszury
informacyjne, przyciski do papieru papiery opakunkowe, obwoluty,
okładki na książki, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, in
formatory, podręczniki, przewodniki, poradniki, druki, gazety, mapy,
w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materia
ły edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe lub
papierowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki
i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub
tektury do celów edukacyjnych, chorągiewki papierowe, artykuły
biurowe za wyjątkiem mebli, 25 odzież i obuwie dla dzieci, nakrycia
głowy dla dzieci, wyprawki dziecięce, odzież dla kobiet w ciąży i dla
kobiet karmiących, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, gry dla dzieci i młodzie
ży, gry‑łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne,
gry zręcznościowe, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne,
klocki, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci,
zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, zabawki pluszowe, ma
skotki, kukiełki i lalki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki
mydlane do zabawy, grzechotki, karuzele, konie na biegunach, rakie
ty i lotki, lornetki‑zabawki i lupy‑zabawki, zabawki w postaci modeli
edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki edukacyjne do
zabawy, hulajnogi‑zabawki, przyrządy do ćwiczeń pobudzających
zmysły, 35 sprzedaż artykułów papierniczych, artykułów piśmien
niczych, artykułów biurowych i mebli dla dzieci, materiałów druko
wanych, książek i wydawnictw, materiałów edukacyjnych, zabawek,
gier, układanek i puzzli, artykułów i przyrządów sportowych, sprze
daż artykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb
i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produk
tów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych.
(111) 313390
(220) 2018 01 05
(210) 480846
(151) 2018 07 09
(441) 2018 02 26
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ŻAPPKA
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy komputerowe,
nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do zarzą
dzania projektami, programy komputerowe dotyczące spraw finanso
wych, użytkowe programy komputerowe do pobrania, programy kom
puterowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicz
nych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy]
do zarządzania bazami danych, programy i oprogramowanie kompute
rowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komór
kowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej i do inte
raktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, apli
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarzą
dzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lo
jalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, usłu
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, orga
nizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie dzia
łalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakre
sie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klien
tów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno
ściowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie

4626

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, admi
nistrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub za
chęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informa
cji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do
rekrutacji personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie dzia
łalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednic
twem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowa
nych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, re
klamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama
i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu, dys
trybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpo
wszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów re
klamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnia
nie reklam poprzez Internet, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlo
wych, usługi badawcze związane z reklamą, usługi planowania w zakre
sie reklamy, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi
reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej, usługi rekla
mowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach
reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama onli
ne poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie prze
strzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednic
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych
towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomo
cą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto
wych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie infor
macji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do
celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, badanie działalności
gospodarczej i rynku, badanie rynku, badania rynku i badania marke
tingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu
franszyz, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związa
ne z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na
temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsu
mentów, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty
statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych, usługi
w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, dys
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo
nów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ob
sługa kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatni
czych za pośrednictwem internetu, usługi związane z kartami kredyto
wymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze świadczone za
pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunika
cyjnych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem ter
minali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów
i zlokalizowanych w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi
płatnicze, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi, emisja bo
nów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja bonów
wartościowych w ramach programu członkowskiego dla klientów,
usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów,
38 zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywa
nych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi
w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, dostarczanie do
kumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn
elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwa
rek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do
stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, za
pewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie
dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do
forów internetowych, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do
elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie do
stępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie
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dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron interne
towych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesy
łu danych i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform i portali w In
ternecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali w Internecie i innych mediach, transmisja krótkich
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów
tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi dorad
cze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elek
troniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiado
mości e‑mail, digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywa
nie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e‑biznesowych, programowanie oprogra
mowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, inte
gracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywa
nie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowy
wanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyj
nych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, pro
jektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowa
dzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych,
konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, rozwój, pro
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, ho
sting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, pro
jektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 45 licencjono
wanie programów komputerowych jako usługi prawne, usługi tworze
nia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.

(111) 313391
(220) 2018 01 11
(151) 2018 07 03
(441) 2018 02 19
(732) DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Starogard Gdański, PL.
(540) Krupnik LEGEND
(540)

(210) 481028

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoszary, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.
(111) 313392
(220) 2018 01 16
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 03
(732) HAIR & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) SEKOVSKI
(540)

(210) 481179

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampo
ny przeciwłupieżowe, preparaty do mycia włosów, odżywki do włosów,
odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów,
szampony z odżywką do włosów, żele do włosów, żele ochronne do
włosów, żele do stylizacji włosów, żele w sprayu do układania włosów,
balsamy do brody, olejki do brody, preparaty do mycia i pielęgnacji
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ciała, płyny do mycia, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
21 grzebienie do włosów, grzebienie do tapirowania włosów, grzebie
nie o rzadko rozstawionych zębach, szczotki do włosów, podgrzewane
elektrycznie szczotki do włosów, szczotki do stylizacji włosów gorącym
powietrzem, 35 organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i inter
netowej dla osób trzecich, w zakresie towarów: szampony do włosów,
szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe, preparaty do
mycia włosów, odżywki do włosów, odżywki nawilżające do włosów,
odżywki pielęgnacyjne do włosów, szampony z odżywką do włosów,
żele do włosów, żele ochronne do włosów, żele do stylizacji włosów,
żele w sprayu do układania włosów, balsamy do brody, olejki do brody,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, płyny do mycia, emulsje do mycia
ciała nie zawierające mydła, grzebienie do włosów, grzebienie do tapi
rowania włosów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, szczotki
do włosów, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, szczotki do
stylizacji włosów gorącym powietrzem.

(111) 313393
(220) 2018 01 18
(210) 481264
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
(540)

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.07.23
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy
poncz ryżowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalko
holowe, likiery bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporzą
dzania koktajli bezalkoholowych, napoje dla sportowców, napoje
energetyzujące, napoje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje
półmrożone, napoje witaminizowane, preparaty do sporządzania
likierów, 33 wyroby i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca,
calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake,
sangria, sznaps, whisky, wina.
(111) 313394
(220) 2018 01 18
(210) 481268
(151) 2018 08 13
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) 1553
(540)

(531) 24.09.02, 24.09.05, 24.09.09, 05.05.19, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.20, 27.07.23
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, produkty piwowarskie, woda,
wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezal
koholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ry
żowy [sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bezal
koholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, napoje na
bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizo
wane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby i napoje alkoho
lowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki, dżin, cydr, koktajle,
likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps, whisky, wina.
(111) 313395
(220) 2018 01 18
(210) 481274
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ

4627

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, złoty, żółty, zielony,
pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i on‑line czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 313396
(220) 2018 01 18
(210) 481276
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) Panoramiczne KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, złoty, żółty, pomarańczowy,
czerwony, szary, zielony
(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 313397
(220) 2018 01 18
(210) 481277
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, złoty, żółty, pomarańczowy,
czerwony, szary, zielony
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(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.01.02, 26.04.01,
26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 313398
(220) 2018 01 18
(210) 481281
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, szary,
zielony
(531) 02.03.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 313399
(220) 2018 01 18
(210) 481282
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ Panoramiczne
(540)

bach malucha, ośrodki opieki dziennej, domy dla ludzi w podeszłym
wieku, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne placów
ki opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, przedszkolakami i małymi
dziećmi, campingi, pola namiotowe, domy dla rekonwalescentów,
domy turystyczne, sanatoria.

(111) 313401
(220) 2017 02 17
(151) 2017 07 27
(441) 2017 04 10
(732) AKHVLEDIANI ZAZA, Warszawa, PL.
(540) ZAZU
(510), (511) 32 napoje niealkoholowe.

(111) 313400
(220) 2018 01 22
(210) 481447
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) QORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) Hotel Polaris
(510), (511) 43 domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, hoste
le, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe
usługi kateringowe, informacja hotelowa, motele, obsługa zakwate
rowania członków organizacji, opieka nad dziećmi w żłobkach i klu

(210) 467772

(111) 313402
(220) 2018 01 26
(210) 481624
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) NOWAK AGNIESZKA STEKÓWKA, Starowa Góra, PL.
(540) STEKÓWKA STEKI i BURGERY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09
(510), (511) 35 reklama, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich
towarów takich jak: odzież, koszulki, nakrycia głowy, kubki, filiżan
ki, kalendarze, papeteria, nalepki, przyrządy do pisania, kartki oko
licznościowe, okładki i obwoluty papierowe, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach de
talicznych albo z katalogów względnie za pośrednictwem systemu
telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem za
mówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków telekomuni
kacji albo komunikacji elektronicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie re
stauracji, pubów, barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, przy
gotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 313403
(220) 2018 02 19
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bioArcus
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, złoty, żółty, pomarańczowy,
czerwony, szary, zielony
(531) 01.01.05, 02.03.01, 24.09.02, 24.09.10, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
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(210) 482552

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
26.01.01
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do
celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki biolo
giczne służące do przekształcania plonów w kompost, dodatki
biologiczne do instalacji sanitarnych, kanalizacji, dodatki biolo
giczne do małych zbiorników wodnych, preparaty biologiczne dla
rolnictwa, detergenty do użytku przemysłowego, 3 kosmetyki,
detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, 35 sprzedaż produktów ekologicz
nych, produktów do ochrony środowiska, artykułów gospodar
stwa domowego, artykułów hydraulicznych, chemicznych, sprze
daż preparatów do neutralizacji siarkowodoru, sprzedaż instalacji
filtrujących gazy, filtrów chemicznych i biologicznych, sprzedaż
filtrów powietrznych, 40 dezodoryzacja powietrza, oczyszczanie
powietrza, odświeżanie powietrza, unieszkodliwianie odpadów,
42 ochrona środowiska, doradztwo w zakresie procesów oczysz
czania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania powie
trza, badania biologiczne, chemiczne.
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(111) 313404
(220) 2018 02 27
(210) 482865
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Azudin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji
skóry i okolic intymnych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki kosmetycz
ne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy
kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, prepa
raty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku osobistego, prepa
raty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w choro
bach skóry i błon śluzowych, leki i wyroby medyczne do stosowania
w chorobach skóry i błon śluzowych okolic intymnych, środki prze
ciwzapalne, środki przeciwbakteryjne, środki odkażające, środki
przeciwświądowe, środki do higieny okolic intymnych.
(111) 313405
(220) 2018 03 02
(210) 483023
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEXCONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PERFO TEXCONCEPT
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04
(510), (511) 37 montaż wykładzin targowych, kontraktowych, mon
taż sztucznej trawy, montaż mat wejściowych, wycieraczek, montaż
paneli podłogowych, montaż systemów antypoślizgowych, montaż
podłóg winylowych, montaż dywanów, montaż folii do reklamy wi
zualnej, montaż folii dekoracyjnych do szkła, montaż folii architekto
nicznych, montaż folii samochodowych, montaż folii okiennych.
(111) 313406
(220) 2018 03 02
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) SALAMAK MAREK, Gliwice, PL.
(540) infraBIM
(540)

(210) 483044

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero
wych bazach danych, poszukiwania w zakresie patronatu, reklama
korespondencyjna i online za pośrednictwem sieci komputerowej,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 41 orga
nizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów o charakterze na
ukowym, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udo
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 42 badania
naukowe, badania techniczne, opracowywanie projektów technicz
nych.
(111) 313407
(220) 2018 03 05
(210) 483071
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) DZIAŁOWY TOMASZ NIC CIEKAWEGO, Warszawa, PL.
(540) LEKKO NIE BĘDZIE
(540)

(531) 27.05.05, 26.05.04, 26.05.22
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(510), (511) 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościo
wych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, trans
fer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo
na żądanie, udostępnianie forów internetowych on‑line, usługi
w zakresie wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 41 dostarczanie fil
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobra
nia, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, kom
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja progra
mów radiowych i telewizyjnych, publikowanie on‑line elektronicz
nych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie napisów
[np. do filmów], telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie fil
mów on‑line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie
do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicz
nych [nie do pobrania], usługi gier oferowane w systemie on‑line za
pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie opracowa
nia graficznego inne niż do celów reklamowych.

(111) 313408
(220) 2018 03 05
(210) 483117
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 16
(732) MOBILNY MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, PL.
(540) MobilnyMARKET sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kon
strukcyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 11 instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanita
cji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, 17 materiały izolacyjne,
19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
materiały budowlane niemetalowe, 37 instalacja urządzeń kanaliza
cyjnych, instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji
gazu, usługi szklarskie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko
we, wyburzeniowe, budowa dróg, instalacja urządzeń elektrycznych,
malowanie budynków.
(111) 313409
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry, PL.
(540) SOLO MEDICA
(540)

(210) 483128

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.02.03, 26.02.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów i narzędzi
dentystycznych dla lekarzy stomatologów, usługi w zakresie sprze
daży narzędzi i materiałów protetycznych dla techników dentystycz
nych, sprzedaż wskazanych towarów poprzez sieć komputerową
(e‑sklep).
(111) 313410
(220) 2018 03 05
(210) 483135
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) ZGLIŃSKI ADAM PROJEKTY Z SERCEM, Koszalin, PL.
(540) M M
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(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 26.01.04, 26.01.06, 26.04.18, 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, biżuteria z me
tali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z two
rzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria wykonana ze skóry,
biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria będąca wyrobami z kamieni
szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artykuły ozdob
ne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby na ubrania
w postaci biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, akcesoria do biżuterii,
biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], bransoletki ze sznurka, bran
soletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki do kluczy jako biżu
teria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu w postaci biżuterii,
kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria],
szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżuteria], pierścionki [biżu
teria], sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria], krucyfiksy jako biżu
teria, różańce, różaniec na palec, paciorki do medytacji, sznury modli
tewne, spinki do mankietów i krawatów, medale, medale pamiątkowe,
medaliony [biżuteria], monety, zegary i zegarki, posągi i figurki wyko
nane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub kamieni i ich imitacji,
posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub
kamieniami i ich imitacjami, posągi z metali szlachetnych przedstawia
jące ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria,
pudełka na biżuterię [szkatułki lub puzderka], szkatułki na biżuterię
wykonane z metali nieszlachetnych, szkatułki na biżuterię wykonane
z metali szlachetnych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie
następujących towarów: wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, bi
żuteria z metali szlachetnych, biżuteria z metali nieszlachetnych, bi
żuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria z drewna, biżuteria wykonana
ze skóry, biżuteria wykonana ze sznurka, biżuteria będąca wyrobami
z kamieni szlachetnych, imitacje biżuterii, ozdoby [biżuteria], artyku
ły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, ozdoby na
ubrania w postaci biżuterii, ozdoby z żółtego bursztynu, bursztyny, ak
cesoria do biżuterii, biżuteria osobista, bransoletki [biżuteria], branso
letki ze sznurka, bransoletki ze skóry, bransoletki drewniane, breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, kolczyki, krzyżyki [biżuteria], łańcuszki [biżuteria],
zawieszki [biżuteria, szkaplerze [medaliki], wisiorki, naszyjniki [biżute
ria], pierścionki [biżuteria], sygnety, obrączki ślubne, szpilki [biżuteria],
krucyfiksy jako biżuteria, różańce, różaniec na palec, paciorki do me
dytacji, sznury modlitewne, spinki do mankietów i krawatów, medale,
medale pamiątkowe, medaliony [biżuteria], monety, zegary i zegarki,
posągi i figurki wykonane z metali szlachetnych i półszlachetnych lub
kamieni i ich imitacji, posągi i figurki pokryte szlachetnymi i półszla
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, posągi i figurki wy
konane z drewna, bursztynu lub wosku, posągi z metali szlachetnych
przedstawiające ikony religijne, krucyfiksy z metali szlachetnych, inne
niż biżuterii, krucyfiksy z drewna, szkła, bursztynu, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, pudełka na biżuterię [szkatułki
lub puzderka], szkatułki na biżuterię wykonane z metali nieszlachet
nych, szkatułki na biżuterię wykonane z metali szlachetnych, sakiew
ki na różańce, naczynia liturgiczne, dewocjonalia, zestawy kolędowe,
pasyjki, pateny liturgiczne, patery, kielichy liturgiczne, dzwonki i gon
gi, pulpity do książek, oprawy książek, modlitewniki, książki religijne,
kartki okolicznościowe, kartki świąteczne, pamiątki sakramentalne,
witraże dekoracyjne, ozdoby kryształowe, wyroby kryształowe szkla
ne, podstawki pod szklanki, podstawy pod wino, dzbanki, wazony,
wstążki, opakowania papierowe, pióra i długopisy, pieczęcie z laku,
pieczęcie suche, zakładki do książek, świece, świeczniki, świeczniki
‑lichtarze, obrazy sakralne, ikony, ikony malowane, ikony ceramiczne,
ikony drewniane.
(111) 313411
(151) 2018 08 24

(220) 2017 06 08
(441) 2018 01 29

(210) 472732

Nr 12/2018

(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) maxipulmon
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313412
(220) 2018 03 06
(210) 483137
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) RR OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) APARTHOTEL CINEMAHOTEL APARTAMENTY FILMOWE
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe i reklamowe, prezentowanie
produktów w mediach, 36 usługi najmu mieszkań i pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 43 usługi gastrono
miczne i hotelarskie.
(111) 313413
(220) 2018 03 06
(210) 483144
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) MEDICO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
(540)

Kolor znaku: turkusowy, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi
finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usłu
gi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, pożyczki, faktoring,
analizy finansowe, gwarancje finansowe, restrukturyzacja długów .
(111) 313414
(220) 2018 03 06
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) BFF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) MEDICO NSFIZ
(540)

(210) 483146

Kolor znaku: turkusowy, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, usługi
finansowe, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usłu
gi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, pożyczki, faktoring,
analizy finansowe, gwarancje finansowe, restrukturyzacja długów .
(111) 313415
(220) 2018 03 06
(210) 483162
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Alu Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che
miczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania me
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tali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, po
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające
do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty
stów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, 6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, prepara
ty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, pre
paraty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania
metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja cerami
ki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, poko
sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczają
ce do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne,
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszcza
cze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania
lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do
konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby
izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], nieme
talowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i ku
powanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzeda
ży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów .

(111) 313416
(220) 2018 03 06
(210) 483163
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Standard Gloss
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che
miczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania me
tali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
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środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, po
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające
do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty
stów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, 6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, prepara
ty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, pre
paraty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania
metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, poko
sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczają
ce do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne,
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszcza
cze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania
lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do
konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby
izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], nieme
talowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i ku
powanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzeda
ży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 313417
(220) 2018 03 06
(210) 483165
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Alu Gloss
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che
miczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania metali,
środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki, środki
do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki do konser
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wacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku, preparaty
do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć dachowych,
preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do matowienia,
preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki,
zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy prosz
kowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki [farby],
powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów papą [farby],
powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do farb, farby, far
by płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, lakiery do pokryć
dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć dachowych, farby
bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby zawierające
azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, preparaty zapobiegające
matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne,
preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie, bejce do
drewna, barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, preparaty
do konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie do malowania, minia,
kit stolarski, preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, spoiwa do farb, szkli
wo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, terpenty
na [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, 6 metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe pokrycia dachowe
i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, 35 zgrupowa
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: preparaty
chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do wytwarzania farb,
rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne ułatwiające stapia
nie metali, środki do hartowania metali, środki do utwardzania metali,
środki do konserwacja ceramiki, środki do konserwacji betonu, środki
do konserwacji cegieł, środki do konserwacji cementu, preparaty do
konserwacji gumy/kauczuku, preparaty do konserwacji murów, pre
paraty do konserwacji pokryć dachowych, preparaty chemiczne do
matowienia emalii, środki do matowienia, preparaty do matowienia
emalii lub szkła, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające koro
zji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekorato
rów, drukarzy i artystów, powłoki [farby], powłoki do drewna [farby],
powłoki do krycia dachów papą [farby], powłoki do smołowania papy
[farby], rozcieńczalniki do farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby
do pokryć dachowych, lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do
osprzętu do pokryć dachowych, farby bakteriobójcze, farby ogniood
porne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby sto
sowane w ceramice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki
do lakierów, preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje prze
ciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe
stosowane w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje
do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [la
kiery], emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpie
czające do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, ta
śmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], me
talowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blacho
dachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów,
oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwacji
murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, lakier
izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe pokrycia da
chowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe w spo
sób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach,
hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama
wyżej wymienionych towarów.

(111) 313418
(220) 2018 03 06
(210) 483167
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica, PL.
(540) Bratex Crystal Matt
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty che
miczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty
chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania me
tali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja ceramiki,
środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
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dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 farby, po
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające
do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty
stów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy
antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze
do farb, 6 metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, prepara
ty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, pre
paraty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania
metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacja cerami
ki, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł, środki
do konserwacji cementu, preparaty do konserwacji gumy/kauczuku,
preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji pokryć
dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki do
matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, poko
sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów
papą [farby], powłoki do smołowania papy [farby], rozcieńczalniki do
farb, farby, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych,
lakiery do pokryć dachowych, farby i lakiery do osprzętu do pokryć
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera
mice, farby zawierające azbest, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne,
smary przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie, bejce do drewna, barwniki do drewna, oleje do kon
serwacji drewna, preparaty do konserwacji drewna, emalie [lakiery],
emalie do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczają
ce do metali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne,
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszcza
cze do farb, metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane],
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania
lakierów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do
konserwacji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby
izolacyjne, lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], nieme
talowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i ku
powanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzeda
ży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.

(111) 313419
(220) 2017 06 09
(210) 472785
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) GILLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starogard Gdański, PL.
(540) OCYNKOWNIA PÓŁNOC GILLMET
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
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(510), (511) 40 informacja o obróbce materiałów, cynkowanie ma
teriałów metalowych, informacja o cynkowaniu materiałów metalo
wych, galwanotechnika.

(111) 313420
(220) 2017 06 14
(210) 472958
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) tablet fiskalny INNOVA
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urzą
dzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urzą
dzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki
informacji [elektryczne lub elektroniczne], peryferyjne urządzenia
komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektro
nicznych systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawy
lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu komputerowego
[hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompute
rowego, 42 konserwacja programów komputerowych, opracowywa
nie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 313421
(220) 2017 06 22
(210) 473237
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) miami cynamonki
(510), (511) 30 zboża, zboża przetworzone, płatki zbożowe, prepara
ty zbożowe, artykuły spożywcze ze zbóż, batony zbożowe i energe
tyczne, gotowe przekąski na bazie zbóż, muesli, płatki owsiane, płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik.
(111) 313422
(220) 2017 06 22
(210) 473240
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kłębuszek multi protection
(510), (511) 3 preparaty do prania, mydła, płyny do prania, proszki
do prania, wybielacze stosowane w pralnictwie, środki do płukania
do prania, dodatki do prania.
(111) 313423
(220) 2017 06 23
(210) 473282
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) SEMRAU WOJCIECH ACTUS PHARMA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) PRODENTAX Actus Pharma
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszcze
nia zębów, kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgna
cji twarzy, ciała, włosów i zębów, pasty, proszki i płyny do zębów,
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
wyroby medyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne do
celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna
czenia żywieniowego, środki dietetyczne, żywność dla niemowląt,
zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, kre
my adhezyjne do mocowania protez zębowych/wyroby medyczne
dentystyczne, produkty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
weterynaryjnych i stomatologicznych, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna suplementów diety, zestawów witaminowo
‑mineralnych, reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, od
żywek dla sportowców, produktów farmaceutycznych, środków
sanitarnych do celów medycznych, substancji dietetycznych do
celów leczniczych, środków odkażających, kosmetyków, wyrobów
perfumeryjnych, olejków eterycznych, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu suplementów diety, zestawów witaminowo‑mineralnych,
reduktorów tłuszczu, produktów dietetycznych, odżywek dla spor
towców, produktów farmaceutycznych, środków sanitarnych do
celów medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych,
środków odkażających, kosmetyków, wyrobów perfumeryjnych,
olejków eterycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, bada
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nie rynku, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla kompu
terowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, aukcje i przetargi publiczne
(organizowanie sprzedaży), prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, wynajmowanie nośników rekla
mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo
wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama
telewizyjna, kreowanie wizerunku, zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(111) 313424
(220) 2017 07 06
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dealavo SMART PRICES
(540)

(210) 473759

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.15.01, 27.05.01, 01.15.03, 29.01.12
(510), (511) 42 aplikacje monitorujące ceny konkurencji w Interne
cie, tworzenie oprogramowania, usługa porównująca ceny.
(111) 313425
(220) 2017 07 06
(210) 473772
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) TopQ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 313426
(220) 2017 07 07
(151) 2018 08 24
(441) 2018 03 19
(732) SENSE AND BODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HAIR’S BEST FRIEND
(540)

(210) 473820

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 lakier do włosów, szampony, suche szampony, odżyw
ki do włosów, farby do włosów, 21 grzebienie, szczotki.
(111) 313427
(220) 2017 07 19
(210) 474364
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 03
(732) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) CBR
(510), (511) 7 części do maszyn, w szczególności: łożyska toczne, ak
cesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych, oprawy do łożysk
tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł, tuleje łożysko
we, znormalizowane części maszyn, sprzęgła i głowice przegubowe,
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn produkowa
ne na specjalne zamówienie, części zamienne do maszyn, narzędzia
do części maszyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądo
wych, koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników,
pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy
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taśmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespo
lone, złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zesta
wy łożysk rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne do
maszyn i urządzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, 12 piasty do
kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, 17 pierścienie uszczelniające, uszczelnienia
czołowe obrotowych elementów maszyn, podkładki elastyczne,
uszczelki, uszczelnienia techniczne do masz5m, obrabiarek oraz silni
ków pojazdów mechanicznych, materiały uszczelniające, podkładki
z gumy lub fibry, pierścienie gumowe, gumowe artykuły formowe,
sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej, profile z gumy peł
nej, profile z gumy porowatej, 20 koła do wózków podnośnikowych,
transportowych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne nie
metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe ele
menty z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn: łożysk tocznych
i ślizgowych, akcesoriów łożyskowych, opraw do łożysk tocznych,
pasów klinowych, znormalizowanych części maszyn, sprzęgieł, czę
ści maszyn, sprzęgieł, części maszyn produkowanych na specjalne
zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczelniających, części za
miennych do maszyn oraz części samochodowych, usługi w zakre
sie prowadzenia sklepów i hurtowni z następującymi towarami: koła
i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, me
talowe zestawy kołowe do rusztowań metalowych, metalowe koła
do pojemników metalowych, kółka samonastawne metalowe, zesta
wy kołowe skrętne z hamulcem metalowe, wyroby metalowe pro
dukowane w procesie obróbko mechanicznej: koła i zestawy kołowe
metalowe, wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy,
drobne wyroby żelazne i metalowe, drobnica metalowa sprężyny,
elementy złączne, gwoździe, gwoździe z szeroką główką metalowe
haki i jarzma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do
ścian metalowe, kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki koła
i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne niż do maszyn, me
talowe elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki,
nity, pierścienie dystansowe, podkładki szpilki, śruby, śruby oczkowe,
uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złączy i złączki, części
do maszyn: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk
tocznych, oprawy do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe,
główki cięgieł, tuleje łożyskowe, znormalizowane części do maszyn,
sprzęgła i głowice przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lą
dowych, części maszyn produkowanych na specjalne zamówienie,
części zamienne do maszyn, narzędzia do części maszyn, łańcuchy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, koła pasowe, pasy do
kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do silników, pasy napę
dowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy taśmowe płaskie, pasy wa
riatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone, złącza uszczelniające,
zestawy naprawcze do piast kół, zestawy łożysk rowerowych, łożyska
samochodowe, łożyska toczne do maszyn, i urządzeń rolniczych, ło
żyska przemysłowe, piasty do kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, pierścienie
uszczelniające, uszczelnienia obrotowe do elementów maszyn, pod
kładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia techniczne do maszyn, ob
rabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, materiały uszczel
niające, podkładki z gumy lub z fibry, pierścienie gumowe, gumowe
artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej i porowatej,
profile z gumy pełnej i porowatej, koła do wózków podnośnikowych,
transportowych i do wózków sklepowych, kółka samonastawne nie
metalowe, zestawy kołowe skrętne z hamulcem niemetalowe, usługi
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni oferujących towary: wy
roby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby
żelazne i metalowe, drobnica metalowa‑sprężyny, elementy złączne,
gwoździe, gwoździe z szeroką główką metalowe haki jarzma, klam
ry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, koł
ki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe
elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity,
pierścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe,
uszczelki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złączy i złączki, części
do maszyn, w szczególności: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcu
chy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia do czę
ści maszyn, oprawy do łożysk tocznych, pasy do kół pasowych, pasy
do przenośników, pasy do silników, pasy napędowe pasy klinowe,
sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, tuleje łożyskowe, złącza
uszczelniające, znormalizowane części maszyn, części maszyn pro
dukowane na specjalne zamówienie, zamienne części maszyn, piasty
kół pojazdów, piasty do kół pojazdów, uszczelnienia techniczne do
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maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych, mate
riały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, elementy z tworzyw
sztucznych: kołki, podkładki, kapturki.

(111) 313428
(220) 2017 07 28
(210) 474752
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GREEN PORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zioła Ojca Franciszka
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete
tyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, korzenie
lecznicze, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki pomocni
cze [wspierające] do celów medycznych, maści do celów farmaceu
tycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, preparaty witaminowe, słodycze do celów leczniczych,
środki uspakajające, zioła lecznicze.
(111) 313429
(220) 2017 07 31
(210) 474805
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KLIRREO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetycz
ne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, prepara
ty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy
mineralne do żywności, preparaty bakteryjne do celów leczniczych.
(111) 313430
(220) 2017 07 31
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) TARASIUK MARCIN, Warszawa, PL.
(540) AM SERWIS
(540)

(210) 474812

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów, regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych.
(111) 313431
(220) 2017 08 03
(210) 474964
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Herosi Polskiej Przedsiębiorczości
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 pro
gramy lojalnościowe usługi świadczone przez osoby lub instytucje
mające na celu rozwijanie zdolności polegające na organizowaniu
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowaniu loterii,
a także organizowniu i prowadzeniu kongresów mające na celu roz
wijanie zdolności, 42 usługi świadczone przez pojedyncze osoby lub
zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron zło
żonej działalności przez naukowców w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym
(w tym doradztwo technologiczne).
(111) 313432
(220) 2017 08 03
(210) 474965
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
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(540) HEROSI POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Plebiscyt Handlu
Detalicznego
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.17
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 pro
gramy lojalnościowe usługi świadczone przez osoby lub instytucje
mające na celu rozwijanie zdolności polegające na organizowaniu
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowaniu loterii,
a także organizowniu i prowadzeniu kongresów mające na celu roz
wijanie zdolności, 42 usługi świadczone przez pojedyncze osoby lub
zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron zło
żonej działalności przez naukowców w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym
(w tym doradztwo technologiczne).
(111) 313433
(220) 2017 08 10
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) GÓRASZKA KOLOROWE ŻYCIE
(540)

(210) 475220

Kolor znaku: szary, zielony, pomarańczowy, różowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalo
gi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, wyroby z kartonu, folia z tworzywa sztucznego do
pakowania, kalendarze, informatory, prospekty, wydawnictwa perio
dyczne i nieperiodyczne, aktówki, teczki, akwarele, albumy, materia
ły piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, ko
kardy papierowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczę
cie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, fla
mastry, fotografie drukowane, gazety, koperty, kartki z życzeniami,
karty pocztowe, materiały drukowane, torby na śmieci, skoroszyty,
notatniki, notesy podręczne, ołówki, ołówki automatyczne, pióra
jako artykuły biurowe, pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania,
piśmienne przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do ry
sowania, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne,
torebki do pakowania, 29 mięso, galaretki mięsne, mięso konserwo
wane, mięso solone, mięso wieprzowe, ryby, drób, dziczyzna, eks
trakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy
wa, mrożone owoce I warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka,
oleje i tłuszcze jadalne, chipsy ziemniaczane, konserwy mięsne, kon
serwy rybne, żywność i artykuły spożywcze, ujęte w klasie 29, wzbo
gacone w proteiny, rosół, zupy, żelatyna, daktyle, filety rybne, grzyby
konserwowane, masło, potrawy z ryb, przekąski na bazie owoców,
ser, 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie herbaty,
kakao, napoje na bazie kakao, cukier, słodziki naturalne, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, substytuty kawy, mąka i produkty zbożo
we, chleb, kanapki, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, wy
roby cukiernicze i słodycze, galaretki owocowe, czekolada, napoje na
bazie czekolady, aromaty do żywności, melasa (syropy), drożdże, pro
szek do pieczenia, soda spożywcza, sól, musztarda, majonez, keczup,
ocet, sosy (przyprawy), sosy do sałatek, sosy mięsne, przyprawy, słód
do celów spożywczych, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, skrobia do celów spożywczych, zakwas, lód, cia
sta, guma do żucia, lody spożywcze, miód, wysokoproteinowe bato
ny zbożowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie
ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, sadzonki, zboża nie przerobione, drzewa, krzewy, rośliny,
kwiaty naturalne, pokarm dla zwierząt, chmiel, słód, drewno w kło
dach, drewno w stanie surowym, 32 piwo, wody mineralne i gazowa
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ne oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owoco
we, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalko
holowe, napoje izotoniczne, soki warzywne, sorbety [napoje], 33 na
poje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy,
tabaka, zioła do palenia, zapałki, zapalniczki, cygara, fajki, papierosy,
papierosy elektroniczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryj
nych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświe
tleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i ar
tykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich,
zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy,
artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, na
kryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych,
gier i zabawek, artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów,
alkoholi, wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermar
kecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony
internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednic
twem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespon
dencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platfor
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie
w działalności handlowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, faktu
rowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, dystrybucja materia
łów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek
reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radio
wa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elek
tronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynaj
mowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych i sponsoro
wanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy kore
spondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, reklamy pra
sowe, manekiny do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
usługi reklamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing,
promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów do
celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw
w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepo
wych, usługi w zakresie komputerowych baz danych, w tym pozyski
wanie i systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami,
sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie da
nych w bazach komputerowych, zarządzanie i administracja danymi
w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet,
zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opi
nii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na targi, oko
licznościowe imprezy rozrywkowe, biznesowe, sportowe i kulturalne
oraz imprezy o charakterze reklamowym, agencje informacji handlo
wej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń
biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata
gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organiza
cja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie ma
teriałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednic
twem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez
o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 in
westycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie
pawilonów oraz powierzchni handlowych, wynajmowanie po
wierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych, wynajmowa
nie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem majątku nieruchomego,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami cen
trów handlowych, doradztwo finansowe, informacja o ubezpiecze
niach, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymia
na walut, kredytowanie, kredyty ratalne, administrowanie majątkiem
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
ściąganie czynszów, informacja o powyższych usługach, 37 obsługa
i naprawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, stacje
paliw, usługi mycia samochodów, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, naprawa obuwia,
naprawy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, na

4636

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

prawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, budowa i na
prawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszcze
nie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, usługi porządkowe,
czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, instalowanie drzwi
i okien, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa telefo
nów, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie, konserwacja
i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór
i futer, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie pojaz
dów, naprawa odzieży, naprawy tapicerskie, konserwacja mebli,
ostrzenie noży, odnawianie dzieł sztuki, usługi prania i prasowania,
39 organizowanie podróży, transport pasażerski, rezerwacja podró
ży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja
usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz lu
dzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolota
mi, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi przepro
wadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie
środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośred
nictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów,
składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek,
transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamó
wionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków
komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja gazet,
dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, pro
wadzenie parkingu, usługi w zakresie korespondencji, dostarczanie
przesyłek, usługi logistyczne, transport, magazynowanie, wynajmo
wanie magazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurier
skie w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowa
nie magazynów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypoży
czanie rowerów, transport chorych, 40 wywoływanie filmów foto
graficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek i repro
dukcji fotograficznych, dorabianie kluczy, usługi punktów ksero,
usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia,
usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł
sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie na
pojów i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, za
wodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie imprez okolicznościowych
i biznesowych, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kino
wych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wy
pożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, fotografie i fotore
portaże, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony
gier, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji
imprez karaoke, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowadzenia
warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o cha
rakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie przyjęć, organizowa
nie spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów piękności, usługi parków rozrywki, pro
wadzenie zajęć fitness, usługi klubów fitness, usługi klubów zdrowia,
publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do
pobrania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
rezerwacja miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary
szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żyw
ność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomiesz
czeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkole
nia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji te
atralnych lub studiów filmowych, usługi opieki nad dziećmi świad
czone w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony piękno
ści, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej,
usługi solarium, fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, manicure, aroma
terapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych, opieka
pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycz
nych, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna,
porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach,
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usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze w dziedzi
nie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usłu
gi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 313434
(220) 2017 08 17
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) ARBITROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Arbitror
(540)

(210) 475457

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 działalność związana z organizacją targów, wystaw
i kongresów, działalność agencji reklamowych, sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, sprze
daż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna książek pro
wadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 41 wydawanie książek,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
pozostała działalność wydawnicza, działalność związana z organiza
cją targów, wystaw i kongresów, artystyczna i literacka działalność
twórcza.
(111) 313435
(220) 2017 08 20
(210) 475509
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Bierzwnik, PL.
(540) BOVEM
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria z metali szlachetnych, naszyjniki, brosz
ki, łańcuszki, kolczyki, bransoletki, medaliony, spinki do krawatów,
spinki do mankietów, zegarki, znaczki, odznaki, wyroby z burszty
nu i kamieni szlachetnych, złoto surowe i kute, srebro surowe i kute,
40 grawerowanie, kowalstwo artystyczne, obróbka metali i kamieni
szlachetnych, powlekanie metali, przeróbki biżuterii.
(111) 313436
(220) 2017 08 31
(210) 476010
(151) 2018 08 20
(441) 2017 12 11
(732) KOWALCZYK IWONA ELŻBIETA WIDE FORMAT, Pruszków, PL.
(540) WIDE FORMAT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, fotokopiarki, naboje na tusz,
nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, plotery, skanery jako
urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt komputerowy, sprzęt
peryferyjny do komputerów, 37 instalowanie, konserwacja oraz na
prawy maszyn i urządzeń biurowych.
(111) 313437
(220) 2017 11 07
(210) 478699
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) TADEO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FUN PASTEL
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], akwarele,
artykuły biurowe, atrament, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły
papiernicze], broszury, cyrkle kreślarskie, ekierki do rysowania, ety
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kiety z papieru lub kartonu, grafity do ołówków, gumki do ścierania,
indeksy, skorowidze, kalendarze, karton, katalogi, klipsy do papie
ru, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
klipsy do piór i długopisów, koperty, korektory w płynie, korektory
w taśmie, kreda do pisania, książki, linijki rysownicze, materiały do
pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki [notesy], obsadki do piór,
okładki, obwoluty, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne],
papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły pi
śmienne], pióra i długopisy, pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki
na biurko, podstawki do długopisów i ołówków, pojemniki na ołów
ki, przybory szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
pudełka na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, segre
gatory na luźne kartki, skoroszyty, spinacze do papieru, stalówki,
szyldy z papieru lub z kartonu, taśma klejąca, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], temperówki do
ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucz
nych, wieczne pióra, wkłady atramentowe, wyroby przeznaczone
do wymazywania, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreśla
cze, zeszyty do pisania lub rysowania, zszywacze [artykuły biuro
we], zszywki biurowe.

(111) 313438
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) SENES MAX
(540)

(210) 478769

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapa
chowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do
brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, pre
paraty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycz
nymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do
demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobi
stego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodory
zujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowe
go, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po
goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w prze
myśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do in
nych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda
kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy ko
smetyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki upiększające, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryj
nym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do
makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta
do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosme
tycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do
celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki
lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do ce
lów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suple
menty mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki
przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa
do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze,
środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów far
maceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żyw
ność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do
użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witami
nowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceu
tycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do
celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do
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celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do
celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.

(111) 313439
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ESSENTIVE MAX
(540)

(210) 478770

(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) 313440
(220) 2017 12 11
(210) 478807
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) RELLIN sen
(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 użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezyn
fekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne,
olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn po goleniu, mydło do go
lenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
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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) 313441
(220) 2017 11 14
(210) 478953
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowo, PL.
(540) FERRPOL
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny, części maszyn i urządzenia dla przemysłu
motoryzacyjnego, hydraulicznego, maszynowego, rolniczego, ma
szyn budowlanych i kolejnictwa: zawory, zawory klapowe, korpusy
pomp wodnych, wodomierzy, rozdzielaczy hydraulicznych, ele
mentów osi i przekładni zębatych, wsporniki pomp, obudowy do
sprzęgieł pomp, części mechanizmów napędowych innych niż do
pojazdów lądowych: osie, części osi, piasty, ramy, wsporniki, koła
zębate przekładni do maszyn, korpusy, centra obróbcze i tokarki nu
meryczne, frezarki, obrabiarki, obrabiarki do obróbki skrawaniem,
piły do cięcia metalu jako maszyny, prasy jako maszyny do celów
przemysłowych, prasy ślimakowe, prasy krawędziowe i zaginarki
mechaniczne do celów przemysłowych, przecinarki jako narzędzia
mechaniczne, spawarki elektryczne, stoły do maszyn, szlifierki do
płaszczyzn, wałów i otworów, tokarki, wytłaczarki, 11 armatura regu
lacyjna i bezpieczeństwa do przewodów instalacji i sieci gazowych,
zawory do rur, zawory klapowe dla instalacji gazowych, 12 pojazdy
i części pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, mechani
zmy i części składowe mechanizmów sprzęgania i napędu pojazdów
lądowych, części silników samochodów osobowych: piasty, pierście
nie, piastobębny do osi jezdnych, resory amortyzujące do pojazdów,
części tłumików drgań do pojazdów i dla kolejnictwa, 40 obróbka
metali, powlekanie metali i nakładanie powłok na metale, obróbka
mechaniczna blach i elementów konstrukcji metalowych: gięcie pro
fili proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie
blach w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie
blach, cięcie blach lub elementów konstrukcji stalowych, obróbka
powierzchni blach: polerowanie, platerowanie, obróbka mechanicz
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na metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, śrutowanie,
walcowanie, wiercenie, wypalanie, wytłaczanie, kowalstwo, ślusar
stwo, spawanie blach i konstrukcji stalowych, sortowanie i rozdrab
nianie złomu metali, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemy
słowych, recykling odpadów, kompletowanie maszyn i urządzeń do
obróbki metali na zamówienie.

(111) 313442
(220) 2017 11 16
(210) 479037
(151) 2018 08 17
(441) 2018 04 30
(732) GRUPA SM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, PL.
(540) GRUPA SM LOGISTIC
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: pojazdów lądowych, części zamiennych do
pojazdów, akcesoriów do pojazdów, odzieży, materiałów budowla
nych, instalacyjnych, wyposażenia wnętrz, paliw, preparatów i deter
gentów do mycia i pielęgnacji pojazdów, preparatów do konserwacji
pojazdów i ich części, preparatów niezbędnych do utrzymania spraw
ności pojazdów, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących
wyposażenie wszelkiego typu myjni samochodowych, stacji paliw,
salonów samochodowych i stacji naprawczych i diagnostycznych,
usługi związane z dystrybucją w/w towarów przez Internet, wynaj
mowanie powierzchni reklamowej, usługi promocyjne i reklamowe,
publikowanie tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych,
usługi związane z udostępnianiem baz danych, prowadzenie salo
nów sprzedaży samochodów oraz innych pojazdów, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi związane z prowadzeniem przed
stawicielstw podmiotów zagranicznych, usługi związane z zatrudnia
niem i wypożyczaniem pracowników, 37 konserwacja i naprawa pojaz
dów, stacje diagnostyczne pojazdów, serwisowanie pojazdów, usługi
związane z bieżnikowaniem opon i polerowaniem pojazdów, usługi
w zakresie pomocy drogowej, usługi myjni pojazdów, usługi stacji
benzynowych, usługi budowlane, usługi instalacyjne: elektryczne,
wodno‑kanalizacyjne, cieplne, gazowe, klimatyzacyjne, teletechnicz
ne, dotyczące wind, usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami in
westycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiek
tów mieszkalnych i niemieszkalnych, sprzątanie i czyszczenie obiek
tów, wypożyczanie maszyn i sprzętu budowlanego oraz burzącego,
wypożyczanie myjni samochodowych, 39 transport drogowy towa
rów, magazynowanie i przechowywanie towarów, przeładunek towa
rów, konfekcjonowanie i sortowanie towarów, dostarczanie towarów
do klientów, usługi logistyczne w zakresie transportu, magazynowa
nia i przeładunku towarów, transport osób, wynajmowanie i wydzier
żawianie pojazdów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie garaży,
prowadzenie biur turystycznych i biur podróży w celu organizacji
podróży ze zwiedzaniem, rezerwacji miejsc w podróży oraz rezerwa
cji środków transportu, wynajmowanie powierzchni na prowadzenie
salonów sprzedaży pojazdów i wypożyczalni pojazdów, usługi w za
kresie dystrybucji paliw.
(111) 313443
(220) 2017 11 17
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) W‑M GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bartoszyce, PL.
(540) GLASS ZONE
(540)

(210) 479116

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 grzejniki, kabiny prysznicowe, szklane kabiny pryszni
cowe, szło do lamp, szkło oświetleniowe, 16 tablice magnetyczne do
planowania zajęć i spotkań, 19 drzwi szklane, panele szklane, szkło
budowlane, szklane ściany, szklane okna witrażowe, materiały bu
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dowlane ze szkła, 20 lustra, lusterka stojące, lustra łazienkowe, lustra
z elektrycznym oświetleniem, meble ze szkła, tablice reklamowe ze
szkła [nieświęcące].

(111) 313444
(220) 2017 11 25
(151) 2018 09 07
(441) 2018 01 22
(732) BALUTA ROBERT GESPAR, Przeźmierowo, PL.
(540) Vicher
(540)

(210) 479420

Kolor znaku: biały, beżowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłonecz
ne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], gol
fy [odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztor
miaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież],
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież],
odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież
kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombi
nezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], halki [odzież],
odzież dżinsowa, rękawiczki [odzież], odzież rekreacyjna, kurtki pi
kowane [odzież], garnitury trzyczęściowe [odzież], paski skórzane
[odzież], odzież do spania, szale boa [odzież], galowa odzież wie
czorowa, rękawiczki jako odzież, ogrzewacze rąk [odzież], pikowane
kurtki [odzież], odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], wstawki
[części odzieży], fulary [artykuły odzieżowe], odzież wierzchnia dla
pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież],
pulowery bez rękawów [odzież], dolne części ubrań [odzież], kurtki
jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenka
mi, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki
damskie, letnie sukienki, sukienki skórzane, sukienki ciążowe, dam
skie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszu
le, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule
eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, ko
szulki polo, kurtki koszulowe, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzia
niny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rę
kawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule
z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
rękawem, okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule ha
wajskie z guzikami z przodu, spodnie, spódnico‑spodnie, spódnice,
eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie
ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie,
spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico‑spodenki, spódniczki
baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze
stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowaty
mi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezo
ny, kombinezony jednoczęściowe, kombinezony damskie jednoczę
ściowe [playsuit], żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry
polo, swetry marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów,
swetry z półgolfem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym
wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wie
czorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze],
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie
płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z ma
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teriału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki
dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki pu
chowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane kurtki,
kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki, kurtki sportowe,
krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurt
ki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne
kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki],
chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane,
czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem, czapki bez
daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze plażowe, kapelusze futrza
ne, kapelusze słomkowe, toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze],
modne kapelusze, szale‑tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki,
kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale dam
skie, szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawija
nia wokół szyi, bolerka.

(111) 313445
(220) 2017 11 30
(210) 479583
(151) 2018 09 05
(441) 2018 03 19
(732) GAWIŃSKI ANTONI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE
JAWOR, Nowe Miasto Lubawskie, PL.
(540) 220 LUXURY nowy wymiar podłogi
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi drewniane, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi z drewna, warstwy izolujące pod pod
łogi, podłogi z twardego drewna, deski, deski drewniane, deski pod
łogowe, drewniane deski sufitowe, deski [drewno budowlane], deski
podłogowe [drewniane], deski z drewna twardego, deski z drewna
miękkiego, drewniane deski tarasowe, deski tarasowe z drewna mięk
kiego, deski tarasowe z drewna twardego, fornir do podłóg, podło
gowe płyty parkietowe, listwy podłogowe, niemetalowe, drewniane
płytki podłogowe, parkiety, parkiety i płyty parkietowe, drewniane
parkiety fornirowane, laminowane panele parkietowe, parkiety wyko
nane z drewna, drewno wielowarstwowe, drewno obrobione, drew
no półobrobione, drewno laminowane, drewno fornirowane, panele
drewniane, płyty z drewna, płytki drewniane, drewniane profile, płyty
drewniane, okładziny drewniane, boazerie z drewna, drewniane po
krycia podłogowe, warstwy okładzinowe z drewna, drewniane panele
akustyczne na sufity, drewniane panele akustyczne na ściany, zaprawa
do naprawy dziur w konstrukcjach drewnianych, zaprawa do naprawy
pęknięć w konstrukcjach drewnianych.
(111) 313446
(220) 2017 12 01
(210) 479654
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) SKLEP OGNIOWY JAKUB TODRYK, JAROSŁAW WASIK SPÓŁKA
JAWNA, Śrem, PL.
(540) WÓDKA STRAŻACKA Niech nam nigdy nie zagaśnie!
(540)

(531) 25.01.15, 14.09.05, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10,
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26.11.03
(510), (511) 33 wódka.

(540) KFT CLEANER
(540)

(111) 313447
(220) 2017 12 04
(210) 479665
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino, PL.
(540) Al Dente FAMILY TRADITION
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.20
(510), (511) 1 preparaty do mycia mocno zabrudzonych powierzchni
do użytku przemysłowego.
(111) 313451
(220) 2017 12 27
(210) 480547
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) DOM zaczyna się od... dobrego projektu!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, złoty
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 makarony.
(111) 313448
(220) 2017 12 06
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) Carreras Limited, Londyn, GB.
(540) THE HOUSE OF CRAVEN SINCE 1863 CRAVEN
(540)
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(210) 479779

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, rekla
mówki (torby foliowe), plakaty, foldery.

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.14,
27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, wyroby ty
toniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cy
garetki, zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry
do papierosów, przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów,
podręczne nabijarki do tutek papierosowych, e‑papierosy, płyny do
e‑papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.
(111) 313449
(220) 2017 12 09
(210) 479947
(151) 2018 08 01
(441) 2018 02 12
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paterek, PL.
(540) Na CHRYPKĘ
(540)

(111) 313452
(220) 2017 12 27
(210) 480552
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) DOMY KTÓRE KOCHACIE
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży internetowej dla osób trzecich,
obejmującej projekty domów i usługi projektów, prezentacja oferty
handlowej w Internecie.
(111) 313453
(220) 2017 12 27
(210) 480576
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) ACTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) ACTUM
(510), (511) 36 pożyczki pod zastaw hipoteczny, pożyczki pod za
staw nieruchomości, udzielenie pożyczek pod zabezpieczenia,
udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek hipotecznych, pożyczki
firmowe, usługi dotyczące pożyczek, odzyskiwanie zaległych dłu
gów, pożyczanie pod zastaw, udzielanie pożyczek finansowych pod
zastaw, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usłu
gi finansowe, usługi pożyczek finansowych, usługi związane z trans
akcjami finansowymi.
(111) 313454
(220) 2017 12 27
(210) 480584
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Najlepiej Razem
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czerwony, czarny, biały,
beżowy, brązowy, różowy
(531) 02.03.16, 02.03.23, 24.17.10, 24.17.12, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 wyroby medyczne, preparaty przeciwzapalne, środki
nawilżające do użytku medycznego, spraye do jamy ustnej i gardła
do użytku medycznego, środki przeciwbólowe.
(111) 313450
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) SZEIDL FERENC, Piotrków Trybunalski, PL.

(210) 480545
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą eks
truzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodat
kiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy
ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, ga
laretki, 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukier
nicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukierni
cze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, galaretki owocowe [słodycze], chipsy [pro
dukty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki
[cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukier
nictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wy
roby piekarniczo‑cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta
do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria
czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki,
lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami,
produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone
w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstru
dowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe,
pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe,
w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby
z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao,
witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe
śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle,
czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty
zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, dra
że, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, pa
luszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze
draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbo
żowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe
w czekoladzie.

(111) 313455
(220) 2018 01 25
(210) 480602
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) OLSZEWSKA ELŻBIETA, ALEKSANDRA TO‑TUR TORUŃSKA
TURYSTYKA, Toruń, PL.
(540) PIERNIKOWE PLANETARIUM
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny, srebrny, żółty, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.09.01, 02.07.23, 01.11.01,
26.13.25
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze w szczególności pierniki.
(111) 313456
(220) 2017 12 29
(210) 480628
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) TOMASZEWSKA URSZULA, Sierpc, PL.; WIERZBICKA IZABELA,
Sierpc, PL.
(540) HOTEL SKANSEN CONFERENCE & SPA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, katering hotelowy, usługi restauracji
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, 44 usługi Spa, usługi
Spa medycznych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313457
(220) 2018 01 04
(210) 480818
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PIETRUSZKA SŁAWOMIR PPH PASŁAW, Mykanów, PL.
(540) Claudio Dessi

4641

(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.03
(510), (511) 18 torebki damskie, portmonetki, 25 obuwie, paski dam
skie.
(111) 313458
(220) 2018 01 05
(210) 480842
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 03
(732) MATUSZEWSKA MONIKA OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE,
Smardzów, PL.
(540) ocean pro
(540)

(531) 03.09.03, 27.05.01
(510), (511) 8 noże do nurkowania, 9 sprzęt do nurkowania, odzież
do nurkowania, kombinezony, kostiumy i skafandry dla nurków,
kamizelki ratunkowe dla nurków, buty do nurkowania, rękawice do
nurkowania, maski do nurkowania, okulary ochronne do nurkowa
nia, hełmy do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków,
zaciski do uszu do nurkowania, rurki do nurkowania, fajki z ustni
kiem do oddychania pod wodą, pasy balastowe do nurkowania,
aparaty i przyrządy do nurkowania, aparaty oddechowe do nur
kowania, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, regulatory
do nurkowania, kompresory nurkowe, komory dekompresyjne,
urządzenia i przyrządy pomiarowe, urządzenia i przyrządy sygna
lizacyjne, zabezpieczające i ochronne, urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, urządzenia
i przyrządy do ratownictwa, urządzenia do komunikacji pod
wodnej, podwodne komputery dla nurków, kamery dla nurków,
11 urządzenia oświetleniowe dla nurków, urządzenia do ogrzewa
nia dla nurków, 14 zegarki do nurkowania, 28 płetwy do pływania,
płetwy do nurkowania, kusze do łowienia podwodnego, 35 usług
pośrednictwa handlowego i usługowego, usługi sprzedaży de
talicznej, hurtowej i prowadzenia punktów sprzedaży w zakresie
sprzętu do nurkowania, odzieży do nurkowania, kombinezonów,
kostiumów i skafandrów dla nurków, kamizelek ratunkowych dla
nurków, butów do nurkowania, rękawic do nurkowania, masek do
nurkowania, okularów ochronnych do nurkowania, hełmów do
nurkowania, zacisków do nosa dla nurków i pływaków, zacisków
do uszu do nurkowania, rurek do nurkowania, fajek z ustnikiem do
oddychania pod wodą, pasów balastowe do nurkowania, aparatów
i przyrządów do nurkowania, aparatów oddechowych do nurko
wania, aparatów tlenowe do pływania podwodnego, regulatorów
do nurkowania, kompresorów nurkowych, komór dekompresyj
nych, urządzeń i przyrządów pomiarowych, urządzeń i przyrzą
dów sygnalizacyjnych, zabezpieczających i ochronnych, urządzeń
nawigacyjnych, naprowadzających, lokalizacyjnych i do namie
rzania celu, urządzeń i przyrządów do ratownictwa, urządzeń do
komunikacji podwodnej, podwodnych komputerów dla nurków,
kamer dla nurków, noży do nurkowania, urządzeń oświetlenio
wych dla nurków, urządzeń do ogrzewania dla nurków, zegarków
do nurkowania, płetw do pływania, płetw do nurkowania, urzą
dzeń do ogrzewania dla nurków, usługi doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów, usługi zarządzania sprzedażą,
usługi promocyjne, marketingowe i reklamowe, 37 usługi napra
wy sprzętu do nurkowania, usługi naprawy i konserwacji aparatów
i przyrządów do nurkowania, 39 usługi w zakresie wypożyczania
dzwonów nurkowych, kombinezonów i skafandrów dla nurków,
usługi wynajmu urządzeń do nurkowania ratowniczego, usługi
w zakresie ratownictwa nurkowego, usługi organizowania i pro
wadzenia wypraw i wycieczek dotyczących nurkowania, 41 usługi
edukacyjne i instruktażowe, usługi nauki nurkowania i pływania,
usługi organizowania i prowadzenia konferencji, zjazdów, szkoleń,
kursów, wykładów, warsztatów, seminariów i webinariów w zakre
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sie nurkowania i pływania, usługi związane z organizacją wypo
czynku, czasu wolnego i rekreacji, usługi organizowania i prowa
dzenia obozów wakacyjnych, edukacyjnych i sportowych, usługi
w zakresie wypożyczania sprzętu do nurkowania, udostępniania
obiektów i sprzętu do nurkowania, 42 usługi w zakresie projekto
wania technicznego, usługi projektowania w zakresie odzieży do
nurkowania oraz systemów nurkowych.

(111) 313459
(220) 2018 01 05
(210) 480857
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) M.G. BURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła, PL.
(540) M.G. Burger
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 43 restauracje.
(111) 313460
(220) 2018 01 15
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) WEBER
(540)

(210) 481093

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarza
nia pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty
klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słonecz
ną, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa do
urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia
do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania,
ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, in
stalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki,
bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory
stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur
i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego,
zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne,
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji centralnego
ogrzewania.
(111) 313461
(220) 2018 01 16
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) PERUN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PERUN
(540)

(210) 481145

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.15.03, 26.11.03, 26.11.21, 26.13.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 osprzęt spawalniczy gazowy, zawory gazowe, części
zamienne do wymienionych towarów, 7 palniki gazowe do spawa
nia, cięcia, lutowania oraz procesów pokrewnych, reduktory ciśnienia
do gazów technicznych, przecinarki (półautomaty do cięcia tlenem),
części zamienne do wymienionych towarów, 37 usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja, 42 usługi projektowania.

(111) 313462
(220) 2018 01 16
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) TARBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TARBONUS ROK ZAŁOŻENIA 1991
(540)

Nr 12/2018
(210) 481157

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 16 afisze ogłoszeniowe, blankiety, broszury, czaso
pisma (periodyki), formularze, gazety, karty pocztowe, karty
‑zawiadomienia, papeterie, książki, naklejki adresowe, nalepki, ma
teriały do nauczania, poradniki, książki, notesy, obwoluty, periodyki,
wzory pism, prospekty, reprodukcje graficzne, publikacje drukowa
ne, zeszyty, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo
wych, w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów
reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, rekla
mowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych, wynajmowanie
miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 kursy w zakresie
nauczania, tłumaczenia, organizowanie wystaw w celach edukacyj
nych i szkoleniowych, doradztwo zawodowe, 42 ekspertyzy inżynie
ryjne, geologiczne, rysunki techniczne, projekty techniczne, usługi
inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzanie rapor
tów.
(111) 313463
(220) 2018 01 17
(210) 481215
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) BRACISIEWICZ WIOLETA KAMILA VIOLA DI, Bochnia, PL.
(540) VIOLA DI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pie
lęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 44 usługi medyczne,
usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwie
rząt, usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa.
(111) 313464
(220) 2018 01 19
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 481321

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 29.01.12, 03.13.09, 03.13.24, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięcza
ki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
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na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery owocowe, jogurto
we i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne,
produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, przyprawy i dodatki sma
kowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy
i melasa, ocet, sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty,
zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i ener
getyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty 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, po
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny,
słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 31 płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzy
wa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone,
wodorosty spożywcze dla ludzi, siemię lniane, sezam jadalny, świeże
nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aroma
tyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do
produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty piwowar
skie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole wysokoprocentowe,
cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji
napojów alkoholowych, wino, wina musujące, wino alkoholizowa
ne, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego
i hurtowego związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów,
ekstraktów mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past mię
snych, pasztetów, smalcu, jaj i produktów z jaj, olejów i tłuszczów ja
dalnych, ryb, owoców morza i mięczaków, past rybnych i z owoców
morza, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, w tym orze
chów i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów,
past owocowych i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań
z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków, prze
kąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw, przekąsek na
bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurto
wych i mlecznych, mleka, nabiału i substytutów nabiału, produktów
mlecznych, produktów serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i do
datków smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów,
mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów, pikantnych
sosów, czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, bato
nów zbożowych i energetycznych, płatków śniadaniowych, owsianki
i grysiku, czekolady, lodu, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów
i sorbetów, cukierków, 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, cukrów, naturalnych słodzików, polew
cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów,
słodkich polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów rolnych
i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych, świeżych owo
ców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów, słodu i zbóż nieprze
tworzonych, wodorostów spożywczych dla ludzi, siemienia lnianego,
sezamu jadalnego, świeżych nasion roślin strączkowych, napojów
owocowych, wody, soków, aromatyzowanych napojów gazowanych,
napojów bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syro
pów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów na bazie
orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów alko
holowych (z wyjątkiem piwa), preparatów do produkcji napojów al
koholowych, wina, win musujących, wina alkoholizowanego, wymie
szanych napojów alkoholowych, usługi eksportu i importu, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe,
usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży, usłu
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj
nych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo
darczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 313465
(220) 2018 01 22
(210) 481440
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) standard foods
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czarny, żółty, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 01.15.15, 26.15.01
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, opakowania na żywność, 20 przezroczyste pojemniki na
żywność stosowane do pakowania handlowego, niemetalowe prze
zroczyste tacki na żywność do zastosowania komercyjnego, nieme
talowe przezroczyste tace na żywność do użytku handlowego, tacki
z tworzyw sztucznych [pojemniki] używane do pakowania żywności,
meble, 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłusz
cze, ryby, owoce morza i mięczaki, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), gotowe dania
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe pro
dukty z warzyw, przetworzone produkty mięsne, produkty z prze
tworzonej ryby do spożycia dla ludzi, warzywa mrożone, mrożone
owoce, mrożone frytki, 30 mąka, przyprawy, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawierające
makaron, gotowe dania z makaronu, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, potrawy
gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy na bazie makaronu,
gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy na bazie
ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, suche i płyn
ne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaro
nów, lody, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 31 świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, 32 soki, lemoniada, warzywne napo
je typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
33 koktajle, napoje alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe
niskoprocentowe, wymieszane napoje alkoholowe, napoje alkoholo
we z owoców, smakowe napoje alkoholowe tonizujące, napoje alko
holowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
z wina i soku owocowego, 35 usługi pośrednictwa w handlu, orga
nizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel],
zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów
dla innych przedsiębiorców], usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, na
bywanie towarów i usług dla innych firm, usługi zarządzania łań
cuchem dostaw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa
tycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem infor
matycznym, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na
rzecz osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie przygotowywania
i przeprowadzania transakcji handlowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej w związ
ku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów
delikatesowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi reklamowe, usługi reklamo
we i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi re
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wysta
wiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem
Internetu, badanie rynku, informacja i doradztwo w zakresie handlu
zagranicznego, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębior
ców, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, analiza
cen, agencja importu‑eksportu towarów, administrowanie sprze
dażą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie
w zakresie zamówień zakupowych, zarządzanie działalnością go
spodarczą w zakresie handlu, dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie zarzą
dzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
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reklamy, marketingu i promocji, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 36 usługi po
datkowe i celne, doradztwo i analiza finansowa, 37 zarządzanie
projektem budowy, 39 logistyka transportu, transport, usługi trans
portowe, organizowanie transportu, transport i dostawy towarów,
transport żywności, usługi transportu żywności, transport żywności
w warunkach chłodniczych, pakowanie produktów, magazynowa
nie, magazynowanie w chłodniach, dzielenie na części i przepako
wywanie towarów, kontrola towarów przeznaczonych do transpor
tu, organizacja dostarczania towarów, pakowanie żywności, dostawa
żywności, magazynowanie żywności, usługi przechowywania żyw
ności, usługi magazynowania żywności mrożonej, usługi w zakresie
dostarczania żywności, składowanie zamrożonej żywności w maga
zynach, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, dosta
wa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, pakowanie
produktów spożywczych, dostawa produktów spożywczych, pa
kowanie i składowanie towarów, usługi pakowania, wypożyczanie
środków transportu, wynajem pojazdów transportowych, wynajem
przestrzeni magazynowej, wynajem miejsc magazynowych, wypo
życzanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie skrzynek do
magazynowania, wypożyczanie pojemników do magazynowania,
usługi doradcze związane z przepakowywaniem towarów, 40 prze
twarzanie żywności i napojów, wynajem maszyn i urządzeń do prze
twarzania żywności, wynajem maszyn i urządzeń do przetwarzania
napojów, 41 usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii
informatycznej, 42 kontrola jakości dotycząca higieny żywności,
kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych, projektowa
nie systemów informatycznych, projektowanie restauracji, usługi
projektowania w zakresie restauracji, prace badawczo‑rozwojowe
w zakresie produktów, projektowanie produktów, opracowywanie
produktów, testowanie produktów, projektowanie nowych produk
tów, opracowywanie nowych produktów, kontrola jakości, kontrola
jakości surowców, kontrola jakości dla osób trzecich, 43 usługi za
opatrzenia w żywność i napoje, dostarczanie żywności i napojów za
pośrednictwem furgonetek, przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywa
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi doradcze w zakresie przygotowywania żywności, 45 licencjo
nowanie własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności
przemysłowej, licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi
prawne], profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowa
niem praw autorskich, licencjonowanie praw własności przemysło
wej i praw autorskich [usługi prawne].

(111) 313466
(220) 2018 01 22
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) CHEETOS MUSTACHE
(510), (511) 30 przekąski na bazie kukurydzy.

(210) 481458

(111) 313467
(220) 2018 01 23
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) N NETskaner
(540)

(210) 481493

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi gromadzenia informacji
i prowadzenia spisu firm oraz danych o firmach, reklama towarów
i usług, usługi publikowania tekstów reklamowych, prowadzenie
akcji promocyjnych towarów przez telefon, usługi marketingowe za
pośrednictwem telefonu i technik komputerowych, pozyskiwanie,
aktualizowanie i gromadzenie danych w komputerowych bazach da
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nych, badania rynkowe, badania biznesowe, reklama pocztowa bez
pośrednia, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
i reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, zarządzenie
plikami komputerowymi, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów reklamowych, opracowywanie CV
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek dla celów promocji dodatkowej, doradztwo bizneso
we (outsourcing), pokazy towarów, produkowanie filmów reklamo
wych, reklama, rozpowszechnianie reklam, telefoniczne udzielanie
informacji na temat danych adresowych firm, telemarketing, tworze
nie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej, usługi przeglądu prasy, usługi
graficzne do celów reklamowych, opracowywania graficzne do ce
lów reklamowych, wynajmowanie czasu reklamowego w środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowych, wyszukiwanie
informacji o plikach dla osób trzecich, zapewnianie platform infor
matycznych dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 two
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udo
stępnianie wyszukiwarek internetowych, wynajmowanie serwerów
www.

(111) 313468
(220) 2018 01 23
(210) 481494
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) KĘPKA‑WASYLÓW MIRA RABBUNIMM, Warszawa, PL.
(540) BŁOGOSŁAWIĄCA
KOMUNIKACJA
BŁOGOSŁAWIĄCE
RODZICIELSTWO
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, jasnoniebieski, jasnoróżowy
(531) 07.01.08, 03.07.11, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.14
(510), (511) 16 drukowane materiały dydaktyczne, broszury doty
czące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe drukowane,
materiały edukacyjne drukowane, materiały ilustracyjne drukowane,
materiały szkoleniowe drukowane, ulotki informacyjne, dyplomy,
drukowane książki dla dzieci, książki do malowania, książki do ryso
wania, książki edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki religijne,
obwoluty papierowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty
ćwiczeń, plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edu
kacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydaktyczne,
banery wystawowe wykonane z papieru, banery wystawowe wyko
nane z kartonu, bloczki do notowania, bloki papierowe, chorągiewki
papierowe, obwoluty, papier firmowy, proporczyki z papieru, pudeł
ka z papieru, segregatory, skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, teczki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszy
ty, znaczki, 28 zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plansze edu
kacyjne, 41 organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
wychowawczych, szkoleniowych, edukacja, nauczanie, informacje
o edukacji, nauczaniu, instruktaże, klubowe usługi‑nauczanie, na
uczanie religii, organizowanie, prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów eduka
cyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze, publika
cje elektroniczne on‑line książek, periodyków, artykułów, publikacje
elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi trenera osobistego, usługi szkół, wyższych
uczelni, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji, kształcenia,
pomoce dydaktyczne w nauczaniu, edukacji.

Nr 12/2018
(111) 313469
(220) 2018 01 24
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) NIEMIEC PIOTR ALASKA, Kraków, PL.
(540) Polski stół RODZINA I PRZYJACIELE
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 481535

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie: prowadzenia usług gastro
nomicznych, hotelarskich, handlowych, zarządzania i kierowania
siecią lokali gastronomicznych, lokali handlowych, hoteli, usługi
w zakresie: zarządzania, organizowania i uruchamiania sieci gastro
nomicznych, uruchamianie sieci franchisingowych i zarządzanie
takimi sieciami, usługi reklamowe, wydawanie i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami, pozyskiwanie informacji o loka
lach gastronomicznych, handlowych, hotelowych, analizy kosztów,
badania opinii publicznej, pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych, usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie
wyceny działalności handlowej, promocji sprzedaży dla osób trze
cich, sortowania danych w bazach komputerowych, zarządzania
komputerowymi bazami danych, gromadzenia i udostępniania da
nych, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich, agencje informa
cji handlowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem
przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, usługi menedżer
skie, usługi badania rynku, promocja inwestycji w zakresie nierucho
mości, usługi w zakresie organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi impresaryjne, wynajmowanie
dystrybutorów automatycznych, organizacja i zarządzanie działalno
ścią gospodarczą w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegają
cych na budowie i przygotowaniu kompleksów gastronomicznych,
handlowych i hotelowych, dekoracja wystaw, sprzedaż artykułów:
spożywczych, przemysłowych, leków‑detaliczna, hurtowa, poprzez
zamówienia korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektro
nicznej, w systemie telezakupów, reklama: prasowa, radiowa, tele
wizyjna, za pośrednictwem środków elektronicznych, 43 usługi ga
stronomiczne, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa
potraw na zamówienie, usługi w zakresie prowadzenia restauracji
i innych punktów gastronomicznych, usługi związane z prowadze
niem hoteli, moteli, hosteli, usługi tymczasowego zakwaterowania,
wypożyczanie stołów, krzeseł, bielizny i zastawy stołowej, wynajem
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (tele
fon, faks, komputer, Internet), wynajem sal na przyjęcia, spotkania
towarzyskie, okolicznościowe, bale, świadczenie opieki nad dziećmi
w klubach malucha oraz w obiektach handlowych i gastronomicz
nych.
(111) 313470
(220) 2018 01 24
(210) 481538
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów, PL.
(540) bingo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą eks
truzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziem
niaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziem
niaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chip
sy [produkty zbożowe], prażynki nie będące ciastkami, produkty
zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu,
produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, pra
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żynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe,
sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstru
dowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz
z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady,
orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czeko
ladowe, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne nie
przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do
żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, prze
kąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki chlebowe, precle, batony
zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, prepara
ty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 313471
(220) 2018 01 24
(210) 481548
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 09
(732) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) POLSKA GRUPA TEKSTYLNA
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 24 tkaniny, dzianiny, tekstylia nie zawarte w innych kla
sach, tekstylia dekoracyjne, materiały tekstylne nietkane, ręczniki
tekstylne, serwetki i serwety tekstylne, bielizna pościelowa, bielizna
stołowa, bielizna stołowa nie papierowa, ręczniki, ręczniki bhp, ręcz
niki plażowe, chusteczki materiałowe, rękawice do gospodarstwa
domowego, kołdry, poduszki, obrusy, tkaniny dekoracyjne, pokrow
ce, koce, narzuty, tekstylia kuchenne, 35 usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz
sklepu w systemie on‑line za pośrednictwem sieci Internet, towarów:
tkaniny, dzianiny, tekstylia nie zawarte w innych klasach, tekstylia de
koracyjne, materiały tekstylne nietkane, ręczniki tekstylne, serwetki
i serwety tekstylne, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna
stołowa nie papierowa, ręczniki, ręczniki bhp, ręczniki plażowe, chu
steczki materiałowe, rękawice do gospodarstwa domowego, kołdry,
poduszki, obrusy, tkaniny dekoracyjne, pokrowce, koce, narzuty,
tekstylia kuchenne, wyroby perfumeryjne, produkty kosmetyczne,
środki do pielęgnacji ciała, włosów i jamy ustnej, środki myjące, to
aletowe, środki sanitarne, chusteczki kosmetyczne, dywaniki łazien
kowe, produkty chemiczne, produkty przemysłowe, usługi reklamo
we.
(111) 313472
(220) 2013 03 27
(151) 2018 08 30
(441) 2014 01 07
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZDRÓJ
(540)

(210) 420547

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, żółty
(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki i artykuły do pielęgnacji, preparaty ziołowe
w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu
takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność trady
cyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji,
detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olej
ki i balsamy, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki
ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści
ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych,
proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceu
tyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje
odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów
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leczniczych, żywność dla niemowląt, usługi reklamy i promocji takich
artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna,
kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, deter
genty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i bal
samy, suplementy diety i odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, na
lewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe
do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki
lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na ba
zie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne,
materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, organizowanie wystaw i targów związanych
z medycyną naturalną, edukacją i wypoczynkiem w celach handlo
wych i reklamowych, 39 usługi organizowania podróży, wycieczek
i wypoczynku, 40 usługi poligraficzne, 41 organizowanie wystaw
i targów związanych z kulturą dotyczących medycyny naturalnej,
edukacji i wypoczynku, edukacja, nauczanie, organizowanie i pro
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, pokazów, konkursów, usługi organizowania przyjęć, imprez
okolicznościowych i innej rozrywki, zabawy i wypoczynku, usługi
w zakresie rekreacji, produkcja filmów, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, katalogów i biuletynów, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłuma
czenia, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi, placówki opieki medycznej, kliniki medyczne, szpitale, fizjote
rapia, fizykoterapia, pomoc medyczna, porady medyczne za pośred
nictwem Internetu, porady w zakresie farmakologii, porady w zakre
sie medycyny naturalnej i ziołolecznictwa.

(111) 313473
(220) 2014 05 19
(210) 428923
(151) 2018 09 04
(441) 2014 09 01
(732) IMEX‑PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) IMEX‑Piechota ma węgiel ze złota
(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów palnych, bry
kiety węglowe, drewno opałowe, koks, podpałki, pył węglowy, wę
giel kamienny, węgiel frakcjonowany, pelety opałowe, oleje opało
we, drewno kominkowe, węgiel brunatny, brykiety z torfu, 35 analizy
i badania rynkowe, usługi porównywania cen materiałów opałowych,
handel detaliczny i hurtowy opałem, analiza kosztów, prezentowanie
produktów w mediach, ogłoszenia reklamowe, promocja sprzedaży
materiałów opałowych, zamówienia handlowe, zaopatrzenie osób
trzecich w opał, 39 dostarczanie towarów i dystrybucja materiałów
energetycznych i opałowych, pośrednictwo frachtowe, transport
kolejowy i samochodowy materiałów energetycznych i opałowych,
magazynowanie i informacja o magazynowaniu, pakowanie towa
rów, wypożyczenie pojazdów samochodowych do przewozu ma
teriałów energetycznych i opałowych, za i rozładunek materiałów
sypkich, składowanie materiałów energetycznych i opałowych,
transport tych materiałów barkami, wynajmowanie magazynów.
(111) 313474
(220) 2015 03 01
(210) 439591
(151) 2018 08 31
(441) 2015 06 08
(732) APPLE INC., CUPERTINO, US.
(540) FORCE TOUCH
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
sprzęt komputerowy, automaty do gier komputerowych, komputery
podręczne, tablety, palmtopy‑komputery kieszonkowe, notesy elek
troniczne, elektroniczne notepady, czytniki e‑booków, podręczne
gry elektroniczne dostosowane do używania z zewnętrznym ekra
nem lub monitorem wyświetlacza, podręczne cyfrowe urządzenia
elektroniczne i związane z nimi oprogramowanie, podręczne prze
nośne cyfrowe urządzenia elektroniczne umożliwiające uzyskanie
dostępu do Internetu oraz wysyłanie, otrzymywanie i przechowywa
nie rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej i pozosta
łych danych cyfrowych, elektroniczne podręczne urządzenia do bez
przewodowego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych
i wiadomości oraz elektroniczne urządzenia umożliwiające użytkow
nikowi śledzenie na bieżąco i zarządzanie danymi osobowymi, urzą
dzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, MP3 i inne cyfrowe
odtwarzacze plików audio, cyfrowe rejestratory dźwięku, cyfrowe
urządzenia wideo do nagrywania i cyfrowe urządzenia wideo do od
twarzania, magnetofony kasetowe i odtwarzacze kaset audio, ma
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gnetowidy i odtwarzacze kaset wideo, urządzenia do nagrywania
płyt kompaktowych i urządzenia do odtwarzania płyt kompakto
wych, cyfrowe wszechstronne urządzenia do nagrywania i odtwa
rzania płyt, urządzenia do rejestracji i odtwarzania cyfrowych taśm
dźwiękowych, radia, nadajniki i odbiorniki radiowe, miksery audio,
wideo i cyfrowe, wzmacniacze dźwiękowe, urządzenia do odbioru
sygnałów dźwiękowych, dekodery sygnałów dźwiękowych, samo
chodowe urządzenia audio, słuchawki, słuchawki nagłowne, głośniki
audio, mikrofony, komponenty i akcesoria audio, modemy, urządze
nia do łączności w sieci, urządzenia i sprzęt do łączności elektronicz
nej, urządzenia audiowizualne do nauczania i prowadzenia szkoleń,
urządzenia i instrumenty optyczne, sprzęt i urządzenia telekomuni
kacyjne, urządzenia do systemu nawigacji satelitarnej (GPS), telefony,
bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji głosu, da
nych lub obrazów, kable, urządzenia do przechowywania danych,
magnetyczne nośniki danych, chipy, dyski i taśmy zawierające pro
gramy komputerowe i oprogramowanie lub przeznaczone do ich
nagrywania, telefaksy, aparaty i kamery fotograficzne, baterie, tele
wizory, odbiorniki telewizyjne, monitory telewizyjne, dekodery tele
wizji cyfrowej, oprogramowanie komputerowe, gry komputerowe
i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe do systemu nawiga
cji satelitarnej, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na
potrzeby podróży i turystyki, planowania podróży, nawigacji, plano
wania tras podróży, informacji geograficznych, dotyczących celów
podróży, transportu i ruchu, kierunków jazdy i pieszych wycieczek,
nakreślania miejsc na indywidualne zamówienia, informacji dotyczą
cej atlasu ulic, elektronicznego wyświetlania map, informacji o celach
podróży, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, redagowania,
rozpowszechniania, pobierania, transmisji, odbioru, przegrywania,
edytowania, wydzielania, kodowania, dekodowania, wyświetlania,
przechowywania i organizowania tekstów, danych, grafiki, zdjęć, treści
dźwiękowych, wizualnych i innych multimedialnych, publikacji w for
mie elektronicznej, wydawnictw internetowych oraz elektronicznych
gier, oprogramowanie komputerowe do nagrywania, organizowania,
transmisji, obsługiwania i redagowania tekstów, danych, plików dźwię
kowych, plików wideo i gier elektronicznych w związku z komputera
mi, telewizją, dekoderami telewizji cyfrowej, odtwarzaczami plików
dźwiękowych, odtwarzaczami wideo, odtwarzaczami multimedialny
mi, telefonami i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektroniczny
mi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom
programowanie i rozpowszechnianie treści tekstowych, danych, grafi
ki, treści wizualnych, dźwiękowych, wideo i innych treści multimedial
nych za pośrednictwem globalnych sieci telekomunikacyjnych i in
nych sieci komputerowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych,
oprogramowanie komputerowe do identyfikowania, lokalizowania,
grupowania, rozpowszechniania i zarządzania danymi i odnośnikami
pomiędzy serwerami komputerowymi i użytkownikami przyłączony
mi do globalnych sieci telekomunikacyjnych i pozostałych sieci kom
puterowych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, oprogramowa
nie komputerowe wykorzystywane w podręcznych przenośnych
cyfrowych urządzeniach elektronicznych i pozostałej elektronice
użytkowej, oprogramowanie dla wydawnictw internetowych, opro
gramowanie do odczytywania publikacji w formie elektronicznej,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi osobowymi,
nadające się do pobrania zarejestrowane treści, informacje i relacje
w formie dźwiękowej i audiowizualnej, nadające się do pobrania
w formie elektronicznej książki, magazyny, czasopisma, gazety, biu
letyny, dzienniki oraz inne publikacje, oprogramowanie do zarządza
nia bazami danych, oprogramowanie do rozpoznawania znaków,
oprogramowanie do rozpoznawania mowy, oprogramowanie wyko
rzystywane na potrzeby poczty elektronicznej i przesyłania wiado
mości, komunikatów, oprogramowanie komputerowe wykorzysty
wane do uzyskiwania dostępu, przeglądania i wyszukiwania
elektronicznych baz danych, elektroniczne systemy rozpowszech
niania BBS, oprogramowanie do synchronizowania danych, oprogra
mowanie komputerowe wykorzystywane do tworzenia aplikacji, in
strukcje/ podręczniki dla użytkownika nadające się do odczytania
w formie elektronicznej, maszynowo lub na komputerze do wyko
rzystania z wyżej wymienionymi towarami lub sprzedawane jako
całość z takimi towarami, elektryczne i elektroniczne złącza, złączki,
łączniki, przewody drutowe, kable, ładowarki, dokumenty, stacje do
kujące, interfejsy i adaptery wykorzystywane ze wszystkimi wyżej
wymienionymi towarami, sprzęt komputerowy wykorzystywany ze
wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, urządzenia elektronicz
ne z funkcjami multimedialnymi wykorzystywane ze wszystkimi wy
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żej wymienionymi towarami, urządzenia elektroniczne z funkcjami
interaktywnymi wykorzystywane ze wszystkimi wyżej wymieniony
mi towarami, akcesoria, części, wyposażenie oraz sprzęt testujący do
wykorzystania we wszystkich wyżej wymienionych towarach, po
krowce, torby i futerały dostosowane lub dopasowane na potrzeby
wszystkich wyżej wymienionych towarów, przyrządy nawigacyjne,
sprzęt do sprawdzania ostemplowania przesyłek pocztowych, kasy
rejestrujące, mechanizmy do automatów, dyktafony, maszyny do ob
rębiania, komputery rejestrujące wyniki glosowania, elektroniczne
identyfikatory towarów, urządzenia przeznaczone do losowania na
gród, urządzenia i przyrządy do ważenia, pomiary, elektroniczne ta
blice ogłoszeń, przyrządy do dokonywania pomiarów, przyrządy
i urządzenia optyczne, płytki półprzewodnikowe [płytki silikonowe],
układy scalone, ekrany fluoryzujące, urządzenia zdalnego sterowa
nia, włókna światłowodowe, urządzenia elektryczne do zdalnego
sterowania urządzeniami przemysłowymi, odgromniki, ochronniki
przepięciowe, wanny elektrolityczne, gaśnice, urządzenia radiolo
giczne do celów przemysłowych, urządzenia i sprzęt do ratowania
życia, urządzenia alarmowe w formie gwizdków, okulary przeciwsło
neczne, filmy rysunkowe, urządzenie do naświetlania jaj, gwizdki dla
psów, magnesy ozdobne, naelektryzowane ogrodzenia, skarpety
ogrzewane elektrycznie, alarmy, czujniki alarmowe oraz systemy mo
nitoringu alarmowego, systemy ochrony i nadzoru mieszkań i do
mów, czujniki dymu oraz tlenku węgla, termostaty, monitory, czujni
ki oraz sterowniki urządzeń i instalacji klimatyzacji, ogrzewania
i wentylacji, zamki i zasuwy elektryczne i elektroniczne do drzwi
i okien, otwieracze drzwi garażowych, otwieracze zasłon, firan, rolet
i żaluzji okiennych, sterowniki oświetlenia, 14 sprzęt zegarmistrzow
ski i chronometryczny, zegarki, zegary, czasomierze, chronografy
używane jako czasomierze, chronometry, paski do zegarków, bran
solety do zegarków, pokrowce na zegarki, zegary oraz sprzęt zegar
mistrzowski i chronometryczny, części do zegarków, zegarów oraz
sprzętu zegarmistrzowskiego i chronometrycznego, biżuteria.

(111) 313475
(220) 2015 09 09
(210) 446793
(151) 2018 08 31
(441) 2015 12 21
(732) Apple Inc., Cupertino, US.
(540) FORCE CLICK
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne
sprzęt komputerowy, podręczne gry elektroniczne dostosowane
do używania z zewnętrznym ekranem lub monitorem wyświetla
cza: komputery podręczne, tablety, palmtopy‑komputery kieszon
kowe, notesy elektroniczne, elektroniczne notepady, czytniki
e‑booków, oprogramowanie do komputerowych automatów do
gier, podręczne cyfrowe urządzenia elektroniczne i związane
z nimi oprogramowanie, podręczne przenośne cyfrowe urządze
nia elektroniczne umożliwiające uzyskanie dostępu do Internetu
oraz wysyłanie, otrzymywanie i przechowywanie rozmów telefo
nicznych, faksów, poczty elektronicznej i pozostałych danych cy
frowych, elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodo
wego odbioru, przechowywania i/lub transmisji danych
i wiadomości, oraz elektroniczne urządzenia umożliwiające użyt
kownikowi śledzenie na bieżąco i zarządzanie danymi osobowymi,
urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, MP3 i inne cy
frowe odtwarzacze plików audio, cyfrowe rejestratory dźwięku:
cyfrowe urządzenia wideo do nagrywania i cyfrowe urządzenia
wideo do odtwarzania, magnetofony kasetowe i odtwarzacze ka
set audio, magnetowidy i odtwarzacze kaset wideo, urządzenia do
nagrywania płyt kompaktowych i urządzenia do odtwarzania płyt
kompaktowych, cyfrowe wszechstronne urządzenia do nagrywa
nia i odtwarzania płyt, urządzenia do rejestracji i odtwarzania cy
frowych taśm dźwiękowych, radia, nadajniki i odbiorniki radiowe:
miksery audio, wideo i cyfrowe, wzmacniacze dźwiękowe, urzą
dzenia do odbioru sygnałów dźwiękowych, dekodery sygnałów
dźwiękowych, samochodowe urządzenia audio, aparaty do nagry
wania i rozpoznawania mowy, słuchawki, słuchawki nagłowne,
głośniki audio, mikrofony, komponenty i akcesoria audio, mode
my, urządzenia do łączności w sieci, urządzenia i sprzęt do łączno
ści elektronicznej, urządzenia audiowizualne do nauczania i pro
wadzenia szkoleń, przyrządy i urządzenia optyczne, sprzęt
i urządzenia telekomunikacyjne: urządzenia do systemu nawigacji
satelitarnej (GPS), telefony, bezprzewodowe urządzenia komuni
kacyjne do transmisji głosu, danych lub obrazów, kable, urządze
nia do przechowywania danych, magnetyczne nośniki danych,
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chipy, dyski i taśmy zawierające programy komputerowe i oprogra
mowanie lub przeznaczone do ich nagrywania, telefaksy, aparaty
i kamery fotograficzne, baterie, telewizory, odbiorniki telewizyjne,
monitory telewizyjne, dekodery telewizji cyfrowej, oprogramowa
nia komputerowego, gry komputerowe i elektroniczne, oprogra
mowanie systemowe do komputerów, oprogramowanie kompute
rowe do systemu nawigacji satelitarnej (GPS), oprogramowanie
komputerowe wykorzystywane na potrzeby podróży i turystyki,
planowania podróży, nawigacji, planowania tras podróży, infor
macji geograficznych, dotyczących celów podróży, transportu
i ruchu, kierunków jazdy i pieszych wycieczek, nakreślania miejsc
na indywidualne zamówienia, informacji dotyczącej atlasu ulic,
elektronicznego wyświetlania map, informacji o celach podróży,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia, redagowania, roz
powszechniania, pobierania, transmisji, odbioru, przegrywania,
edytowania, wydzielania, kodowania, dekodowania, wyświetla
nia, przechowywania i organizowania tekstów, danych, grafiki,
zdjęć, treści dźwiękowych, wizualnych i innych multimedialnych,
publikacji w formie elektronicznej, wydawnictw internetowych,
oraz elektronicznych gier, oprogramowanie komputerowe do na
grywania, organizowania, transmisji, obsługiwania i redagowania
tekstów, danych, plików dźwiękowych, plików wideo i gier elek
tronicznych w związku z komputerami, telewizją, dekoderami te
lewizji cyfrowej, odtwarzaczami plików dźwiękowych, odtwarza
czami wideo, odtwarzaczami multimedialnymi, telefonami
i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, opro
gramowanie komputerowe umożliwiające użytkownikom progra
mowanie i rozpowszechnianie treści tekstowych, danych, grafiki,
treści wizualnych, dźwiękowych, wideo i innych treści multime
dialnych za pośrednictwem globalnych sieci telekomunikacyj
nych i innych sieci komputerowych, elektronicznych i telekomuni
kacyjnych, oprogramowanie komputerowe do identyfikowania,
lokalizowania, grupowania rozpowszechniania i zarządzania da
nymi i odnośnikami pomiędzy serwerami komputerowymi i użyt
kownikami przyłączonymi do globalnych sieci telekomunikacyjnych
i pozostałych sieci komputerowych, elektronicznych i telekomunika
cyjnych, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w pod
ręcznych przenośnych cyfrowych urządzeniach elektronicznych
i pozostałej elektronice użytkowej, oprogramowanie dla wydaw
nictw internetowych, oprogramowanie do odczytywania publika
cji w formie elektronicznej, oprogramowanie komputerowe do
zarządzania danymi osobowymi, nadające się do pobrania zareje
strowane treści, informacje i relacje w formie dźwiękowej i audio
wizualnej, nadające się do pobrania w formie elektronicznej książ
ki, magazyny, czasopisma, gazety, biuletyny, dzienniki oraz inne
publikacje, oprogramowanie do zarządzania bazami danych, opro
gramowanie do rozpoznawania znaków, oprogramowanie do roz
poznawania mowy, oprogramowanie wykorzystywane na potrze
by poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, komunikatów,
oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do uzyskiwania
dostępu, przeglądania i wyszukiwania elektronicznych baz da
nych, elektroniczne systemy rozpowszechniania BBS, oprogramo
wanie do synchronizowania danych, oprogramowanie komputero
we wykorzystywane do tworzenia aplikacji, monitory i ekrany
komputerowe, klawiatury komputerowe, myszy komputerowe
i podkładki pod myszy, drukarki komputerowe, napędy dysków
i dyski twarde, instrukcje/ podręczniki dla użytkownika nadające
się do odczytania w formie elektronicznej, maszynowo lub na
komputerze do wykorzystania z wyżej wymienionymi towarami
lub sprzedawane jako całość z takimi towarami, elektryczne i elek
troniczne złącza, złączki, łączniki, przewody drutowe, kable, łado
warki, doki, stacje dokujące, interfejsy i adaptery wykorzystywane
ze wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, sprzęt komputero
wy wykorzystywany ze wszystkimi wyżej wymienionymi towara
mi, urządzenia elektroniczne z funkcjami multimedialnymi wyko
rzystywane ze wszystkimi wyżej wymienionymi towarami,
urządzenia elektroniczne z funkcjami interaktywnymi wykorzysty
wane ze wszystkimi wyżej wymienionymi towarami, akcesoria,
części, wyposażenie oraz sprzęt testujący do wykorzystania we
wszystkich wyżej wymienionych towarach, pokrowce, torby i fute
rały dostosowane lub dopasowane na potrzeby wszystkich wyżej
wymienionych towarów, przyrządy nawigacyjne, sprzęt do spraw
dzania ostemplowania przesyłek pocztowych, kasy rejestrujące,
mechanizmy do automatów, dyktafony, maszyny do obrębiania,
komputery rejestrujące wyniki glosowania, elektroniczne identyfi
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katory towarów, urządzenia przeznaczone do losowania nagród,
urządzenia i przyrządy do ważenia, miary, elektroniczne tablice
ogłoszeń, przyrządy do dokonywania pomiarów, płytki półprze
wodnikowe [płytki silikonowe], układy scalone, ekrany fluoryzują
ce, urządzenia zdalnego sterowania, włókna światłowodowe, urzą
dzenia elektryczne do zdalnego sterowania urządzeniami
przemysłowymi, odgromniki, ochronniki przepięciowe, wanny
elektrolityczne, gaśnice, urządzenia radiologiczne do celów prze
mysłowych, urządzenia i sprzęt do ratowania życia, urządzenia
alarmowe w formie gwizdków, okulary przeciwsłoneczne, filmy ry
sunkowe, urządzenie do naświetlania jaj, gwizdki dla psów, ma
gnesy ozdobne, ogrodzenia elektryczne, skarpety ogrzewane
elektrycznie alarmy, czujniki alarmowe oraz systemy monitoringu
alarmowego, systemy ochrony i nadzoru mieszkań i domów, czuj
niki dymu oraz tlenku węgla, termostaty, monitory, czujniki oraz
sterowniki urządzeń i instalacji klimatyzacji, ogrzewania i wentyla
cji, zamki i zasuwy elektryczne i elektroniczne do drzwi i okien,
urządzenia zdalnego sterowania do otwierania i zamykania drzwi
garażowych, otwieracze zasłon, firan, rolet i żaluzji okiennych, ste
rowniki oświetlenia, gniazdka elektryczne, łączniki elektryczne
i elektroniczne.

(111) 313476
(220) 2015 12 14
(151) 2018 08 30
(441) 2016 03 14
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CHOC&SZOK
(540)

(210) 450390

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy, beżowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekolada, słodycze, wyroby czekoladowe i cukierni
cze.
(111) 313477
(220) 2016 12 07
(210) 464901
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) KRZYSZTOFIAK ZBIGNIEW F.P.H.U. REZOS, Mszana Dolna, PL.
(540) REZOS
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.03.01, 03.03.17, 03.03.26
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna paliw płynnych,
37 instalacja, konserwacja, naprawa komputerów, kas fiskalnych,
39 usługi transportowe.
(111) 313478
(220) 2017 01 15
(210) 466252
(151) 2018 08 24
(441) 2017 05 29
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) monolith
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów
niemetalowych, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elemen
ty konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia
dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe kon
strukcje przykryć dachów, figurki jako posążki z kamienia, betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla insta
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
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obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalo
we obróbki blacharskie dachu, niemetalowe materiały ogniotrwa
łe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, pod
łogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemeta
lowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe,
kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizo
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwa
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośred
nictwem sieci komputerowej, reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży produktów
przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa
domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla
budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to
wary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materia
łami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamie
niami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami
ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami.

(111) 313479
(220) 2017 01 18
(210) 466407
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice, PL.
(540) SPACE COOKIES
(510), (511) 30 przetworzone ziarna, skrobia i produkty z niej wy
konane, dodatki piekarnicze i drożdże, zboża, płatki śniadaniowe,
muesli, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie muesli, batony
zbożowe, batony z muesli, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze).
(111) 313480
(220) 2017 02 06
(210) 467161
(151) 2018 08 24
(441) 2017 06 19
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź, PL.
(540) rudamid
(510), (511) 22 taśmy i pasy, liny, linki i sznury, 23 przędza, uprzędzo
ne nitki i przędza, 24 tkaniny, dzianina, zasłony, kotary, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
(111) 313481
(220) 2017 06 19
(210) 473016
(151) 2018 01 23
(441) 2017 09 04
(732) PAJOR SYLWIA, Rybnik, PL.
(540) EMPATROX RESEARCH AND PHARMACEUTICAL QUALITY
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, an
typerspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne],
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów
medycznych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą
czone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty
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kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, farby do
włosów, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki, kosme
tyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skó
ry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, środki
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczysz
czające do celów kosmetycznych, mydła, mydło dezodoryzujące,
odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejki do celów kosmetycz
nych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, pomadki do
ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do prostowania włosów, preparaty fitokosmetyczne, preparaty ko
lagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ką
pieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfume
ryjne, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampo
ny, szampony, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, woda lawendowa, woda perfumowana,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne
niż do celów medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk,
balsamy do użytku medycznego, lecznicze płyny do włosów, lecz
nicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze
suche szampony, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, pre
paraty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, propolis do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do
celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające pro
polis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, szampony
lecznicze.

(111) 313482
(220) 2017 04 11
(210) 470334
(151) 2018 08 24
(441) 2017 08 16
(732) TMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomża, PL.
(540) TMT GASTRO
(540)

(531) 24.09.09, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 29 sery, produkty mleczne.
(111) 313483
(220) 2017 04 18
(210) 470573
(151) 2018 08 24
(441) 2017 08 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KOSTAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 313484
(220) 2017 04 18
(210) 470576
(151) 2018 08 21
(441) 2017 09 04
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) NASTAV
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 313485
(220) 2017 04 18
(210) 470592
(151) 2018 08 24
(441) 2017 08 16
(732) GRUPA PROFBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) GRUPA PROFBUD

4649

(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje
nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finanso
wych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapi
tałowe, leasing finansowy, organizowanie finansowania projektów
budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie
czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowa
nie finansowe, szacowanie kosztów naprawy (wycena finansowa),
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, usługi finansowania, wycena nieruchomości, wyna
jem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzch
ni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 asfaltowanie, budowa
fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, bu
dowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz
nych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja oraz naprawa
maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja
mebli, konsultacje budowlane, malowanie, malowanie i naprawa
znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmo
wych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo,
mycie, nadzór budowlany, naprawa zamków, renowacja mebli, roz
biórka budynków, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczeli
nowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie studni,
wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drena
żu, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszcza
nia dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zamiatanie dróg, 39 frankowanie przesyłek pocztowych, holowanie,
informacja o transporcie, logistyka transportu, pakowanie towarów,
pojazdy (wypożyczanie), rezerwacja transportu, spedycja, transport,
wynajem autokarów, wynajem samochodów.
(111) 313486
(220) 2017 04 19
(210) 470617
(151) 2018 08 24
(441) 2017 08 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) aspimag
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313487
(220) 2017 05 04
(151) 2018 08 24
(441) 2017 11 20
(732) GONIWIECHA GRZEGORZ, Chorzów, PL.
(540) qLabs

(210) 471196

4650
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, diagnosty
ka in vitro do celów medycznych, paski testowe do celów diagno
stycznych, odczynniki do celów diagnostycznych.

(111) 313488
(220) 2017 05 15
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 27
(732) FUNDACJA KULTURY I BIZNESU, Łódź, PL.
(540) KULTURA i BIZNES
(540)

(210) 471677

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).
(111) 313489
(220) 2017 05 26
(210) 472204
(151) 2018 08 22
(441) 2017 12 27
(732) CENTRUM FIZJOTERAPII FIZJOFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) fizjofit Centrum Fizjoterapii
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, higieniczne, leki, środki de
zynfekcyjne, środki pomocnicze do użytku medycznego, materiały
opatrunkowe, 10 aparaty i urządzenia medyczne, stomatologiczne,
artykuły ortopedyczne, narzędzia medyczne, 35 sprzedaż środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, 41 działalność związana z poprawą kondycji fizycz
nej, prowadzenie działalności rekreacyjnej, sportowej, prowadzenie
działalności edukacyjnej, 44 prowadzenie działalności medycznej
i paramedycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, prowadzenie klinik me
dycznych, terapia logopedyczna, działalność psychologów i psycho
terapeutów.
(111) 313490
(220) 2017 05 26
(210) 472225
(151) 2018 08 22
(441) 2017 12 27
(732) ABRAMCZUK MAREK AM ZABAWKI, Łódź, PL.
(540) TULLO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 10 przyrządy do masażu, aparaty do masażu, urzą
dzenia do masażu, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, urządzenia i przyrządy do
fizjoterapii i rehabilitacji, gryzaki pierścienie z grzechotką dla ząb
kujących dzieci, piłki do masażu, 28 zabawki, zabawki drewniane,
zabawki edukacyjne, flippery [zabawki], zabawki giętkie, zabawki
dmuchane, zabawki budowlane, zabawki nakręcane, zabawki plu
szowe, zabawki bambusowe, sanie [zabawki], zabawki dla zwierząt,
zabawki wypchane ziarenkami, zabawki tryskające wodą, zabawki
do ciągnięcia, bańki mydlane [zabawki], zabawki do wody, zabawki
dla psów, zabawki do ściskania, zabawki rozwojowe dla niemowląt,
wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, zabawki z tworzyw sztucz
nych, piszczące zabawki do ściskania, zabawki wykonane z gumy,
zabawki w kształcie zwierząt, dmuchane zabawki do jeżdżenia,
zabawki wykonane z drewna, nadmuchiwane zabawki do kąpieli,
pistolety na wodę [zabawki], zabawki do użytku w basenach, na
dmuchiwane zabawki w postaci łódek, nadmuchiwane zabawki
z cienkiej gumy, zabawki dla zwierząt domowych zawierające ko
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cimiętkę, zabawki z tworzyw sztucznych do kąpieli, zabawki i gry
dla zwierząt domowych, grzechotki, piłki sensoryczne, zabawki
szyte ręcznie, zabawki szyte na maszynie, przytulanki, przytulanki
w postaci zwierząt, zabawki szmaciane, zabawki sensoryczne dla
niemowląt, ringo krążek sportowy.

(111) 313491
(220) 2017 05 29
(210) 472234
(151) 2018 08 22
(441) 2017 12 27
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Krakus sztuka świetnego smaku
(510), (511) 29 warzywa konserwowane, owoce konserwowane, fa
solka konserwowa, groszek konserwowy, kukurydza konserwowa,
korniszony, pikle, półprodukty owocowe i/lub warzywne, przetwory
owocowe i/lub warzywne, zupy jarzynowe [przetwory], sok (do celów
kulinarnych), przeciery warzywne, przecier pomidorowy, koncentrat
pomidorowy, musy i puree owocowe, warzywne lub owocowo
‑warzywne, sałatki owocowe i/lub warzywne, zupy i składniki do
sporządzania zup, koncentraty zup, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, 30 sosy [przyprawy], sosy słodkie, sosy pikantne, sosy
do sałat i sałatek, sosy sałatkowe, sosy chrzanowe, sosy pomidorowe,
chrzan [sos przyprawowy], ketchup [sos], majonezy, musztarda, ma
rynaty, przyprawy, 32 napoje bezalkoholowe, soki i napoje warzyw
ne, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy i inne preparaty do
produkcji napojów, napoje instant.
(111) 313492
(220) 2017 06 06
(210) 472634
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) SENDERSKA ZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE TRIM‑POT, Kocmyrzów, PL.
(540) TRIM‑POT
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.05, 24.17.09, 26.04.02, 26.04.16,
28.07.99
(510), (511) 9 czujniki, diody świecące (LED), diody, bezpieczniki,
elektryczne urządzenie kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia
pomiarowe, instalacje elektryczne, kable elektryczne, kondensato
ry, łączniki elektryczne, mikroprocesory, rezystory, płytki drukowa
ne, półprzewodniki, przełączniki elektryczne, tranzystory, układy
scalone, potencjometry, złącza kablowe, termistory, 35 reklama,
sprzedaż detaliczna i hurtowa w punktach handlowych, hurtow
niach i za pośrednictwem Internetu towarów takich jak: czujniki,
diody świecące (LED), diody, bezpieczniki, elektryczne urządzenie
kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne, kable elektryczne, kondensatory, łączniki elektryczne,
mikroprocesory, rezystory, płytki drukowane, półprzewodniki, prze
łączniki elektryczne, tranzystory, układy scalone, potencjometry, złą
cza kablowe, termistory.
(111) 313493
(220) 2017 06 08
(210) 472731
(151) 2018 08 24
(441) 2018 01 29
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) maxitufast
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple
menty diety, środki specjalnego przeznaczeniu żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz
ków, pianek, aerozoli.
(111) 313494
(220) 2018 01 30
(210) 481727
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
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(540) MARCOWE BROWAR TENCZYNEK 1553
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, srebrny, złoty, czerwony
(531) 07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mine
ralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholo
we, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bez
alkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, na
poje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 313495
(220) 2018 01 30
(210) 481728
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) PILS BROWAR TENCZYNEK 1553
(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, srebrny, złoty, pomarańczowy
(531) 07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mine
ralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholo
we, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bez
alkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, na
poje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 313497
(220) 2018 01 30
(210) 481756
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) CJ Cheiljedang Corporation, Seul, KR.
(540) CHEILJEDANG
(510), (511) 5 dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, nie do ce
lów medycznych, 31 karmy i pasze dla zwierząt, ziarna [zboże], świe
że warzywa, świeże owoce, pasze i karmy wzmacniające dla zwierząt,
środki aromatyzujące i dodatki smakowe do karmy i pasz dla zwie
rząt, zwierzęta hodowlane, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, trzcina cukrowa.
(111) 313498
(220) 2018 01 30
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GMINA BRUDZEW, Brudzew, PL.
(540) B Gmina Brudzew
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, szary, srebrny, złoty
(531) 07.01.14, 09.01.09, 24.05.07, 25.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mine
ralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholo
we, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania koktajli bez
alkoholowych, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, na
poje na bazie piwa, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje
witaminizowane, preparaty do sporządzania likierów, 33 wyroby
i napoje alkoholowe, aperitify, brandy, cachaca, calvados, nalewki,
dżin, cydr, koktajle, likiery, miody pitne, rum, sake, sangria, sznaps,
whisky, wina.
(111) 313496
(220) 2018 01 30
(210) 481729
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) PSZENICZNE BROWAR TENCZYNEK 1553

4651

(210) 481771

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.05, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej i handlowej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów i gminy,
reklama i usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy, mianowicie:
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, publiko
wanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem mediów elektro
nicznych, w szczególności Internetu, reklamy korespondencyjne,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, uaktualnianie materiału reklamowego,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowa
nie i przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na
umieszczanie ogłoszeń reklamowych, organizowanie dystrybucji
materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, re
klama w Internecie dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące
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nieruchomości, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy i podmiotów
powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzedaży, promocja ręko
dzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów
regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, organizo
wanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych,
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i admini
strowanie wystawami, giełdami, aukcjami pokazami, targami i kon
kursami, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przed
stawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, współpraca
z podmiotami gospodarczymi w zakresie wytwarzania produktów
regionalnych, usługi związane z promocją gminy, organizowanie
Imprez promujących gminę, badania rynkowe, promocja sprzedaży
usług polegających na udzielaniu licencji na używanie znaku towa
rowego podmiotom wytwarzającym produkty lub świadczącym
usługi na terenie gminy, organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingo
wych na rzecz osób trzecich, 36 usługi doradcze związane z in
westycjami, informacje inwestycyjne, doradztwo dotyczące in
westowania w nieruchomości, dostarczanie, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, pośrednictwo w administrowaniu,
sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, inwestycji, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), dzierżawa nieruchomo
ści, 39 organizowanie wycieczek z przewodnikiem, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, publiko
wanie książek, usługi muzealne, w szczególności: wystawy, naucza
nie, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, semina
riów, sympozjów, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
przedszkola, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udo
stępnianie obiektów rekreacji, usługi w zakresie informacji o edu
kacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

(111) 313499
(220) 2018 01 31
(210) 481798
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ, Gdynia, PL.
(540) DOM MARZEŃ
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.09.01, 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 usługi organizacji wycieczek dla osób z niepeł
nosprawnością intelektualną lub ruchową, 41 edukacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja kursów, szko
leń i warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
organizowanie konferencji dotyczących osób z niepełnospraw
nością intelektualną, edukacja w zakresie nauki języków obcych,
edukacja w dziedzinie umuzykalnienia, nauka gry na instrumen
tach, edukacja kulinarna, edukacja kulturalna, edukacja sporto
wa, edukacja seksualna, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia
dla osób dorosłych, organizacja spektakli teatralnych z udziałem
osób z niepełnosprawnością intelektualną, produkcja nagrań
audio, video z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektu
alną, produkcja nagrań audio, video popularyzujących wiedzę na
temat osób z niepełnosprawnością intelektualną, 43 domy opie
ki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową,
domy opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub
ruchową, 44 usługi domów pobytu dla osób z niepełnosprawno
ścią intelektualną, usługi opieki dziennej, usługi opieki całodo
bowej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach
opieki.
(111) 313500
(220) 2018 02 01
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) CHANGE UP

(210) 481866
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(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.04
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa
pierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na
szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papiero
sów elektronicznych.
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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.
371165
377834
378700
398011
403054
409668
411519
413881
413889
414375
418718
428124
428128
429020
429039
436719
437295
439021
439022
440476
440903
442580
444584
444585
446065
446587
448098
448267

19/2010
05/2011
06/2011
13/2012
22/2012
10/2013
13/2013
17/2013
17/2013
18/2013
26/2013
17/2014
17/2014
18/2014
18/2014
07/2015
08/2015
12/2015
12/2015
14/2015
15/2015
18/2015
22/2015
22/2015
24/2015
25/2015
7/2016
2/2016

449481
450630
451736
451737
452359
452545
452747
453059
453060
453394
453440
456010
457024
457602
459536
460201
463324
464517
470527
472607
474473
477093
477328
477543
477544
478346
478651
479380

5/2016
7/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT44/2017
U
U
U
U
U
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480653
480654
482853
483406
483790
483791

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
U
U
U
U
U
U

484176
484444
484749
484754
485462
485478

U
U
U
U
U
U

487126
487190
487192
487234
487244
487246
487280

4653
U
U
U
U
U
U
U
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346380
371647
400712
407419
414311
414312
432372
434412
434751
439426
442044
444323
447834
454325
454793
454797
454799
454801
454803
454804
454821
454822
454824
454828
454829
454835
454837
454839
454842
454843
454844
454845
454846
454848
454851
454855
456377
460189
465967
467989
470369
472161
472233
474257
476236
479846
482028
482030

26/2008
20/2010
18/2012
06/2013
18/2013
18/2013
25/2014
03/2015
03/2015
12/2015
17/2015
7/2016
2/2016
14/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
U
U
U
21/2016
ZT39/2017
ZT14/2017
U
ZT13/2018
U
ZT35/2017
ZT42/2017
U
ZT12/2018
ZT12/2018

483019
483155
483192
483393
483436
483462
483635
484054
484055
484123
484256
484633
484870
484988
485435
485463
485670
485726
485838
485903
485924
486028
486095
486131
486138
486250
486397
486400
486401
486471
486472
486482
486483
486572
486719
486768
486799
486800
486833
486894
487023
487024
487058
487072
487083
487101
487112
487125

ZT17/2018
ZT15/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT22/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
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.

487285
487288
487423
487453
488253
488273

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.
221508
320681
361507
375342
376965
394103
396914
397412
400705
400706
409207
418035
418036
421036
421161
421404
422209
424673
425934
427748
427824
428752
429514
429524
430504
430544
430562
433678
434188
435530
438689
438699
438825
439201
439211
439685
439687
439688
439690
439691
439692
442628
443443
443786
444495
444660
444963
446444
446504

/
10/2007
02/2010
26/2010
03/2011
07/2012
11/2012
12/2012
18/2012
18/2012
09/2013
25/2013
25/2013
04/2014
07/2014
05/2014
06/2014
11/2014
13/2014
16/2014
16/2014
18/2014
22/2014
19/2014
21/2014
21/2014
21/2014
01/2015
02/2015
04/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
12/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
18/2015
20/2015
20/2015
22/2015
22/2015
22/2015
25/2015
25/2015

447122
447124
447293
447576
449223
450190
450850
451148
451175
451759
451760
451814
452088
452480
452766
453835
454524
454532
456341
456856
459064
462677
463264
463318
463319
463432
463433
463731
463752
463848
463873
463936
464093
464114
464434
464453
464627
464889
464961
464962
465061
465473
465924
466035
466106
466148
466223
466243
466244

26/2015
26/2015
1/2016
1/2016
4/2016
6/2016
8/2016
8/2016
8/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
12/2016
13/2016
21/2016
15/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4654
466431
466503
466804
466806
466866
466914
466915
466939
467034
467037
467060
467063
467163
467287
467329
467347
467349
467351
467376
467385
467441
467445
467488
467489
467545
467650
467687
467720
467892
467969
467988
468055
468069
468102
468113
468148
468153
468174
468180
468187
468325
468328
468329
468331
468333
468396
468414
468416
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

468417
468419
468429
468430
468455
468478
468479
468481
468483
468531
468532
468533
468578
468610
468693
468695
468707
468751
468790
468808
468827
468828
468832
468842
468843
468871
468886
468894
468944
468947
468976
469019
469059
469061
469073
469159
469186
469222
469229
469235
469309
469390
469392
469450
469550
469797
469798
472636

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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),

Nr 12/2018

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.
000265 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 i dokonanie
wpisu: POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874.
040915 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, LEVER
KUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: INEOS STYROLUTION GROUP
GMBH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
046050 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejące
go Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 1,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejące
go Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 1,
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”.
047283 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
(OHIO CORPORATION), CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjedno
czone Ameryki.
054112 2018 09 19 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 5300/13/668) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367351 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54112 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wo
bec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wiel
kopolskich”.
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054112 2018 09 19 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 5302/13/470) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367371 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54112 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wo
bec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wiel
kopolskich”.
054112 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 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 5291/13/857) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367904 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54112 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
054112 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 29 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 5297/13/263) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367903 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54112 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
054112 2018 09 19 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:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 20 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 77) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 20 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 78) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 20 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 79) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 20 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 80) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie.
054112 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
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1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 54,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 54,
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”.
054113 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 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 5285/13/241) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367481 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54113 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
054113 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 27 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 5282/13/038) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367478 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54113 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
054113 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5393/13/760) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2367043 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54113 w celu zabezpie
czenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank AG, London
Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec: CEDC Interna
tional Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
054113 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: W dniu 23 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5389/13/845) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2367035 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-54113 w celu zabezpie
czenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank AG, London
Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec: CEDC Interna
tional Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
054113 2018 09 19 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:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 21 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 81) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 21 na zabezpieczenie Zabez
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pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 82) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 21 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 83) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 21 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 84)
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.
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1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
2, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
2, 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”.

054113 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:

063569 2018 09 19 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 a rzecz Zastawnika:

1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 55,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;

1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 56,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;

2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejące
go Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 55,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;

2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 56,
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”.
056007 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GCP Applied Technologies Inc., Cambrid
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP &
Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
056008 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GCP Applied Technologies Inc., Cambrid
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP &
Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
056815 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHA
FEN, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, LUDWIGSHAFEN, Niemcy.
057733 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SEARS BRANDS, LLC, Hoffman Estates,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: STANLEY BLACK &
DECKER, INC., New Brtain, Stany Zjednoczone Ameryki.
060959 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dna 15 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży
wanie znaku towarowego NSSORUM w związku z wytwarzaniem,
promocją, produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI AGRO
POLAND SPÓŁKA Z OGRANIZOĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska na czas określony od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.”
062081 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:

zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
063870 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LE CARBONE-LORRAINE, COURBEVOIE,
Francja i dokonanie wpisu: MERSEN, Paris La Defense Cedex, Francja.
063936 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIG
SHAFEN, Niemcy i dokonanie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen am
Rhein, Niemcy.
064231 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.
064600 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874 i dokonanie
wpisu: POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 000031874.
071295 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN
TERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania.
074119 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOSE B.V., EDAM, Holandia i dokonanie
wpisu: Bose Products B.V., Purmerend, Holandia.
075903 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COTT BEVERAGES INC. (GEORGIA CORPO
RATION), TAMPA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Cott Beverages LLC (Delaware limited liability company), Colum
bus, Stany Zjednoczone Ameryki.
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076213 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
076215 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
076217 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
076218 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
076219 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
076227 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
077516 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Barclays Bank Plc, Londyn, Wielka Bryta
nia i dokonanie wpisu: Barclays PLC, Londyn, Wielka Brytania.
078932 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Iams
Europe B.V., Coevorden, Holandia.
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– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5367/13/401) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367644 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80990 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 Wielkopolskich”.
080990 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 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 5372/13/717) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367640 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80990 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 Wielkopolskich”.
080990 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5360/13/594) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367915 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80990 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
080990 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 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 5364/13/198) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367635 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80990 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

078933 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Iams
Europe B.V., Coevorden, Holandia.

080990 2018 09 19 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:

080222 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TAPAL Spółka z o.o., Katowice, Polska i dokonanie wpisu: RELPOL
TAPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowi
ce, Polska.

1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 35 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 137) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;

080222 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: RELPOL TAPAL SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska i dokonanie
wpisu: TAPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, Polska.

2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 35 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 138) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;

080222 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TAPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska i do
konanie wpisu: LIBRA TAPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 272468488.

3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 35 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 139) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;

080222 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIBRA TAPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 272468488 i doko
nanie wpisu: LIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 492823571.

4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 35 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 140) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;

080990 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań

080990 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
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KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
3, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
3, 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”.
080991 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5390/13/557) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2367657 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80991 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank AG, Lon
don Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec: CEDC
International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
080991 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 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 5387/13/043) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367656 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80991
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
Wielkopolskich”.
080991 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5384/13/840) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367900 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80991 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
080991 2018 09 19 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 5376/13/321) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367898 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80991 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
080991 2018 09 19 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:
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1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 36 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 141) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 36 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 142) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 36 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 143) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 36 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 144) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;
080991 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
4, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
4, 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”.
080993 2018 09 06 D. Dokonano zmiany: „Na mocy umowy
z dnia 17 kwietnia 2001 r. oraz aneksu 24 lutego 2014 r. udzielono
licencji wyłącznej i ograniczonej na używanie znaku towarowego
przez Cantoni Motor S.A., Cieszyn na czas określony tj. do dnia 27
marca 2016 r.” „Na mocy umowy z dnia 17 kwietnia 2001 r. oraz
aneksu z dnia 17 kwietnia 2016 r. udzielono wyłącznej i ograni
czonej licencji na używanie przedmiotowego znaku towarowego
przez spółkę CANTONI MOTOR S.A., Cieszyn na czas określony do
dnia 27 marca 2018 r. i dokonanie wpisu: „Na mocy umowy z dnia
17 kwietnia 2001 r. oraz aneksu z dnia 20 lutego 2018 r. udzielono
wyłącznej i ograniczonej licencji na używanie przedmiotowego
znaku towarowego przez spółkę CANTONI MOTOR S.A., Cieszyn na
czas określony do dnia 27 marca 2020 r.”.
081618 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyko
nawstwa Sieci Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych-Piotr Baran,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: PIOTR BARAN „PROINS-PB”, Kra
ków, Polska 350541897.
086410 2018 09 19 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
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nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Simple Creative Products Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.

1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
6, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;

101895 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: THE ROCKPORT COMPANY,
LLC, Canton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE
ROCKPORT COMPANY, LLC, Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.

2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
6, 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”.
086543 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Novartis International Pharmaceutical
Ltd., Hamilton HM 12, Bermudy i dokonanie wpisu: Novartis Inter
national Pharmaceutical AG, Bazylea, Szwajcaria.
088910 2018 09 12 D. Dokonana 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.”
088910 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLAKENTIA HOLDINGS LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.
089747 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Iams
Europe B.V., Coevorden, Holandia.
090871 2018 09 19 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego MOSPILAN w związku z wytwarza
niem, promocją, produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI
AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2018 r. do dnia
30.06.2019 r.”
090889 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GCP Applied Technologies Inc., Cambrid
ge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Henkel IP &
Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy.
096488 2018 09 06 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.
098201 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIKING OFFICE PRODUCTS, INC., Boca Ra
ton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aurelius RHO
GTM Development Limited, Dublin, Irlandia.
100141 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFFICE DEPOT, INC., BOCA RATON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aurelius RHO GTM Deve
lopment Limited, Dublin, Irlandia.
101654 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 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 5355/18/293) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2571257 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-101654 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa

102566 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN INTROLIGATORSKICH
INTROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 000274393 i dokonanie wpisu: PRINT PARTNER FRYCZ
KOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Radom, Polska 141605188.
102567 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FABRYKA MASZYN INTROLIGATORSKICH
INTROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 000274393 i dokonanie wpisu: PRINT PARTNER FRYCZ
KOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Radom, Polska 141605188.
103867 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han
dlowe Granex Spółka Jawna Włodzimierz Bargiełowski, Wojciech
Piasecki, Tadeusz Warpechowski, Brójce, Polska i dokonanie wpisu:
GRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brój
ce, Polska 004311180.
103925 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DPTP” DANUTA WIELGOMAS, PAWEŁ
WIELGOMAS, TOMASZ WIELGOMAS, PIOTR WIELGOMAS SPÓŁKA
JAWNA, Błonie, Polska 364872057 i dokonanie wpisu: „DAWTONA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska
366238956.
103984 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011613524 i dokonanie wpisu: VIA MODA SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361243059.
106135 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 25,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 25,
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”.
106136 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 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 5364/13/097) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367643 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106136
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
Wielkopolskich”.
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106136 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 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 5368/13/701) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367655 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106136
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
Wielkopolskich”.
106136 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5260/13/493) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367895 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106136 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
106136 2018 09 19 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5261/13/894) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367908 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-106136 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
106136 2018 09 19 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:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 8 na zabezpieczenie Zabezpie
czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpie
czonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 29) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 8 na zabezpieczenie Zabezpie
czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpie
czonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 30) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 8 na zabezpieczenie Zabezpie
czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 31) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 8 na zabezpieczenie Zabezpie
czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpie
czonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 32) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
106136 2018 09 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
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1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 26,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokoje
nia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istnieją
cego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy
3, 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”.
107222 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück,
Niemcy i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Schwabach, Niemcy.
107355 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE ROCKPORT COMPANY , LLC, Canton,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE ROCKPORT
COMPANY, LLC, Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
108575 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Kolenda, Iwona Kolenda, Tarnow
skie Góry, Polska i dokonanie wpisu: KOLENDA ADAM, KOLENDA
TOMASZ STALKOL SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry, Polska
276858714.
109656 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OFFICE DEPOT, INC.;, BOCA RATON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aurelius RHO GTM Deve
lopment Limited, Dublin, Irlandia.
112970 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: La Roche-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, La Roche-Posay, Francja i dokonanie wpisu:
La Roche-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, La Roche-Po
say, Francja.
113444 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: La Roche-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, La Roche-Posay, Francja i dokonanie wpisu:
La Roche-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE , La Roche-Po
say, Francja.
113445 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: La Roche-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, La Roche-Posay, Francja i dokonanie wpisu:
La Roche-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, La Roche-Po
say, Francja.
115554 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION ( DOING BU
SINESS AS STARBUCKS COFFEE COMPANY), SEATTLE, Stany Zjedno
czone Ameryki i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle,
Stany Zjednoczone Ameryki.
116548 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Plakentia Holdings Limited, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.
116548 2018 09 12 D. Dokonana 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.”
117107 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: La Roche-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, La Roche-Posay, Francja i dokonanie wpisu:
La Roche-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, La Roche-Po
say, Francja.
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121052 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: NO
XELL CORPORATION, HUNT VALLEY, Stany Zjednoczone Ameryki.
124828 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOLIDWORKS CORPORATION (DELAWA
RE CORPORATION), CONCORD, Stany Zjednoczone Ameryki i doko
nanie wpisu: DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION,
Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
124828 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DASSAULT SYSTEMES
SOLIDWORKS CORPORATION, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORA
TION, Waltham, Stany Zjednoczone Ameryki.
126722 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLAKENTIA HOLDINGS LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.
127079 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
(OHIO CORPORATION), CLEVELAND, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Sherwin-Williams Luxembourg Investment Ma
nagement Company S.a r.l., Luksemburg, Luksemburg.
127101 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
(OHIO CORPORATION), CLEVELAND, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Sherwin-Williams Luxembourg Investment Ma
nagement Company S.a r.l., Luksemburg, Luksemburg.
127102 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
(OHIO CORPORATION), CLEVELAND, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Sherwin-Williams Luxembourg Investment Ma
nagement Company S.a r.l., Luksemburg, Luksemburg.
127191 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy
i dokonanie wpisu: Cobi GmbH,Schwabach, Niemcy.
127420 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: THE ROCKPORT COMPANY, LLC,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE
ROCKPORT COMPANY, LLC, Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
127421 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: THE ROCKPORT COMPANY , LLC,
CANTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: THE
ROCKPORT COMPANY, LLC, Newton, Stany Zjednoczone Ameryki.
127986 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, CLE
VELAND, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sherwin
-Williams Luxembourg Investment Management Company S.a r.l.,
Luksemburg, Luksemburg.
128036 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CANDY S.P.A., MONZA (MILANO), Włochy
i dokonanie wpisu: CANDY S.p.A., Monza, Włochy.
129423 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS,INC.(A DELA
WARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki.
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nview, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSO
NART LLC, Temple, Stany Zjednoczone Ameryki
129423 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC,Temple,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC,
Austin, Stany Zjednoczone Ameryki.
129670 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS,INC.(A DELA
WARE CORPORATION), WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WILMINGTON ,
Stany Zjednoczone Ameryki.
129670 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WIL
MINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSO
NART LLC, Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.
129670 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC, Glenview,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC,
Temple, Stany Zjednoczone Ameryki.
129670 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC, Temple, Stany Zjedno
czone Ameryki i dokonanie wpisu: WILSONART LLC, Austin, Stany
Zjednoczone Ameryki.
129708 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincin
nati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corpo
ration, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
130550 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: CONTEC A.Holnicki, W.Szała Spółka
Jawna, Warszawa, Polska 010544152 i dokonanie wpisu: CONTEC
IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010544152.
131954 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH J.E. SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA, Koszalin, Polska
320012573 i dokonanie wpisu: JES OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ko
szalin, Polska 320012573.
131968 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: SHL GROUP PLC., THAMES DITTON,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: SHL GROUP LIMITED, Thames
Ditton, Wielka Brytania.
132002 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: COMPUTER ASSOCIATES THINK,INC.,
Islandia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CA, INC.,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
132367 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LIFT-TECHNIKA Sp. z o.o., Wrocław, Pol
ska 930248757 i dokonanie wpisu: „LIFT-TECHNIKA BIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, 020817263.
133673 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kasprzyk Barbara, Kasprzyk Jacek, Ka
sprzyk Jarosław BEE COLLECTION Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe, Łódź, Polska 470598766 i dokonanie wpisu: BEE COL
LECTION SPÓŁKA JAWNA BARBARA KASPRZYK I WSPÓLNICY, Łódź,
Polska 470598766.

129423 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PREMARK RWP HOLDINGS, LLC., WIL
MINGTON , Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WIL
SONART LLC, Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki.

134639 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gmble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Noxell Corporation, Hunt Valley, Stany Zjedno
czone Ameryki.

129423 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILSONART LLC, Gle

135621 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: BIKERSHOP MARKETING SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, Kraków, Polska 121414140 i dokonanie wpisu: KOSTER SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marklowice Górne,
Polska 270558394.
135717 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HHG GLOBAL DESIGNS LLC, St.Louis, Sta
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Heritage Home Gro
up LLC, High Point, Stany Zjednoczone Ameryki.
135717 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Heritage Home Group LLC, High Point,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: UFI IP LLC, Tupelo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
136078 2018 09 21 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 26 marca 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie przedmiotowego znaku towarowego przez spół
kę ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola na czas określony od 26 marca 2018 r. do dnia 26
marca 2023 r.”
136253 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: BAXI HEATING UK LIMITED, Der
by, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BAXI HEATING UK LIMITED,
Warwick, Wielka Brytania.
137538 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIKING OFFICE PRODUCTS, INC., Boca Ra
ton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Aurelius RHO
GTM Development Limited, Dublin, Irlandia.
138615 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
138616 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, 81-571 Gdynia ul. Chnaszczyńska 129/149, Polska
192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
138616 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
139663 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COM
PANY, 1007 Market Street, Delaware 19898, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kuraray America, Inc.,
Houston, Stany Zjednoczone Ameryki.
140641 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
141693 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STAPLES, INC., 500 Staples Drive, Framin
gham MA 01702, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Fortitude IPCO, Inc. c/o Walkers Fiduciary Limited, George Town,
Kajmany.
141921 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011559486 i dokonanie wpisu: CONSTELLATION SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368733298.
142762 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
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CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Iams
Europe B.V., Coevorden, Holandia.
146104 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LANGE-ŁUKASZUK” Spółka Jawna, 55095 Mirków Byków 25 A, Polska i dokonanie wpisu: „LŁ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, Byków, Polska.
146592 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, Baarer matte Ch-6340
Baar, Szwajcaria i dokonanie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wiel
ka Brytania.
146592 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROCLEAR PLC, Londyn, Wielka Bryta
nia i dokonanie wpisu: EUROCLEARSA/NV, Bruksela, Belgia.
150762 2018 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Repertorium A z dnia 16 czerwca 2008 r. sygnatu
ra nr 2070/2008, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Kra
kowie, I Wydział Cywilny z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygnatura akt
I Co 2262/17/K oraz postanowienia Komornika Sądowego przy Są
dzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Jakuba Niedopytalskie
go z dnia 18 grudnia 2017 r., sygnatura akt Km 4104/17, Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 476/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Andrzeja Zimoląga oraz Ka
tarzyny Zimoląg”.
154672 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLAKENTIA HOLDINGS LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.
154672 2018 09 12 D. Dokonana 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.”
154674 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPEED APS, BIRKEROD, Dania i doko
nanie wpisu: Laboratoire HRA Pharma SAS, Paryż, Francja.
154675 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPEED APS, BIRKEROD, Dania i doko
nanie wpisu: Laboratoire HRA Pharma SAS, Paryż, Francja.
154684 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN
TERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania 011514615.
155357 2018 09 25 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.
155358 2018 09 25 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.
155359 2018 09 25 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.
155361 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
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wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155363 2018 09 25 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.
155387 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPEED APS, Birkerod, Dania i dokona
nie wpisu: Laboratoire HRA Pharma SAS, Paryż, Francja.
156108 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo
we CAMRO Jacek Kamrowski, 81-810 Sopot Al. Niepodległości 801
B, Polska i dokonanie wpisu: CAMRO KAMROWSKI KALWASIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 361050395.
156888 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO
NAL GMBH, Binger Straße 1735526 INGELHEIM AM RHEIN, Niemcy
i dokonanie wpisu: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt
nad Menem, Niemcy.
157201 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał
Twerd, 87-100Toruń ul. Konopnickiej 15/6, Polska i dokonanie wpi
su: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, Toruń, Polska.
157905 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
158849 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPEED APS, Birkerod, Dania i dokona
nie wpisu: Laboratoire HRA Pharma SAS, Paryż, Francja.
158930 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceu
tycznej „Hasco-Lek” Spółka Akcyjna, 51-131 Wrocław ul. Żmigrodz
ka 242E, Polska 932249169 i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, Wrocław, Polska 022454830.
160091 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
160495 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERKURY MARKET SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 180343192 i dokonanie wpisu: MERKURY MARKET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO
MANDYTOWA, Krosno, Polska 371007032.
162976 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk
-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2392/18/161) wpisano do Rejestru Zasta
wów pod pozycją 2569921 zastaw rejestrowy na prawie ochron
nym udzielonym na znak towarowy R-162976 w celu zabezpie
czenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.
163013 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: STAPLES, INC., FRAMINGHAM, Sta
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortitude IPCO, Inc.
c/o Walkers Fiduciary Limited, George Town, Kajmany.
164363 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
166590 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Iams
Europe B.V., Coevorden, Holandia.
167640 2018 09 25 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.
167642 2018 09 25 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.
172476 2016 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne
Polfa Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 000043937 i dokonanie
wpisu: Swiss Pharma International AG, Zurich, SZWAJCARIA.
173277 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
175270 2018 09 26 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.
175389 2018 09 26 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.
177821 2018 09 26 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.
177988 2018 09 26 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.
177989 2018 09 26 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.
178157 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincin
nati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corpo
ration, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.
178364 2018 09 26 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.
178370 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DPTP” DANUTA WIELGOMAS, PAWEŁ
WIELGOMAS, TOMASZ WIELGOMAS, PIOTR WIELGOMAS SPÓŁKA
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JAWNA, Błonie, Polska 364872057 i dokonanie wpisu: „DAWTONA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska
366238956.

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

179468 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: STAPLES, INC., FRAMINGHAM, Sta
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Fortitude IPCO, Inc.
c/o Walkers Fiduciary Limited, George Town, Kajmany.

194008 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy Las, Polska
634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.

181540 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hurtownia MERA Maria Meresińska, Ty
chy, Polska 271105200 i dokonanie wpisu: DESSI HOME MARIA ME
RESIŃSKA, Mikołów, Polska 271105200.

194581 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ Cussons Polska S.A., Warszawa, Polska
931023285 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMI
TED, MANCHESTER, Wielka Brytania.

182926 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726095
i dokonanie wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011063584.

197387 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: P.P.H. „KLIMEKO” Bogusław Klimczak,
Dionizów, Polska 730209516 i dokonanie wpisu: KLIMEKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, Dionizów, Polska.

183228 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lipca
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 3534/18/310) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2577012 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183228 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Domowa
Apteczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko
mandytowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”.

199314 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lipca
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 3533/18/909) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2577015 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-199314 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Domowa
Apteczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko
mandytowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”.

183730 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza
wa, Polska 011559486 i dokonanie wpisu: CONSTELLATION SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
368733298.

199503 2018 09 12 D. Dokonana 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.”

187104 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897 i dokonanie
wpisu: GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920.

199503 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLAKENTIA HOLDINGS LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.

187998 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
189505 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk
-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2390/18/359) wpisano do Rejestru Zasta
wów pod pozycją 2570473 zastaw rejestrowy na prawie ochron
nym udzielonym na znak towarowy R-189505 w celu zabezpie
czenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.
189806 2018 09 07 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 2 czerwca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
używanie przedmiotowego znaku towarowego przez EMERSON
DIRECT COMMUNICATION Spółka z ograniczona odpowiedzial
nością, Piotrków Trybunalski, Polska na czas określony od dnia
02.09.2015 r. do dnia 02.06.2020 r.
189807 2018 09 07 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 2 czerwca 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
używanie przedmiotowego znaku towarowego przez EMERSON
DIRECT COMMUNICATION Spółka z ograniczona odpowiedzial
nością, Piotrków Trybunalski, Polska na czas określony od dnia
02.09.2015 r. do dnia 02.06.2020 r.
191718 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

203612 2018 09 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 paździer
nika 2015 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13798/15/040) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2468646 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-203612 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”.
203612 2018 09 10 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 5467/18/517) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2468646 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-203612 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”.
205921 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna, War
szawa, Polska 931023285 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTER
NATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania.
205922 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna, War

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szawa, Polska 931023285 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTER
NATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania.
206882 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COPIX Grzegorz Sabała, Warszawa, Pol
ska 015521173 i dokonanie wpisu: GRZEGORZ SABAŁA, Kąty Wę
gierskie, Polska.
208635 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMIS MEDICA Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 010545772 i dokonanie wpisu: ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJ
NA, Radzymin, Polska 010842719.
208679 2018 09 13 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
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 2498/16/662) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2442051 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208679 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ
NA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
212577 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dorota Więckowska-Granicka, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: PIOTR MAREK GRANICKI, Warszawa, Pol
ska; WITOLD JĘDRZEJ GRANICKI, Warszawa, Polska; BOGDAN WOJ
CIECH GRANICKI, Częstochowa, Polska.
213281 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion,
Polska 360000449 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
216151 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: COGNOR Spółka Akcyjna, Katowice,
Polska i dokonanie wpisu: COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Poraj, Polska 190028940.
216679 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: POLAND BUSINESS PARK XI SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140145804 i dokonanie wpisu: SŁONECZNA RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
217194 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARK HANDLOWY RZESZÓW „STUDIO CTP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN
DYTOWA, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: PARK HANDLOWY RZE
SZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990.
218130 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: QUANTUM FOODS GLOBAL SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146038736 i dokonanie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736.
218130 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ra
dom, Polska 146038736.
218232 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INDEXMETROPOLIS INWESTYCJE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kraków,
Polska 120325321 i dokonanie wpisu: INDEXMETROPOLIS INWE
STYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ
KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska 120325321.
218669 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARK HANDLOWY RZESZÓW „STUDIO
CTP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska i dokonanie wpisu: PARK HAN
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DLOWY RZESZÓW STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska
180392990.
218809 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PIWNICZANKA Zakład Butelkowania Na
turalnej Wody Mineralnej Spółdzielnia Pracy, Piwniczna Zdrój, Pol
ska 000742291 i dokonanie wpisu: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA
PRACY, Piwniczna Zdrój, Polska 000742291.
218836 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: ARTIS Galeria Sztuki Użytkowej
S.C. Irena Ciszewska, Małgorzata Esse, Warszawa, Polska 141930623
i dokonanie wpisu: IRENA CISZEWSKA, MAŁGORZATA CISZEWSKA
ARTIS GALERIA SZTUKI UŻYTKOWEJ SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa,
Polska 141930623.
219264 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEL LEERDAMMER B.V., SCHOONREWO
ERD, Holandia i dokonanie wpisu: Royal Bel Leerdammer B.V., Scho
onrewoerd, Holandia.
219315 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BUSINESS SENSE” S.C. Robert Kurzep,
Wiesław Jaroszewicz, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: BU
SINESS SENSE AGENCJA SEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
140956840.
219412 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu: „INTER
KOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA
DŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 473047191.
219594 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PERITUS-SPEED SCHOOL Wioletta Siwek,
Świdnik, Polska i dokonanie wpisu: Wioletta Siwek, Świdnik, Polska.
219595 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: PERITUS-SPEED SCHOOL Wio
letta Siwek, Świdnik, Polska i dokonanie wpisu: Wioletta Siwek,
Świdnik, Polska.
219696 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Graficzne „DOM SŁOWA POL
SKIEGO” Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 000274335 i dokonanie
wpisu: FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 000274335.
219791 2018 09 13 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 lutego
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 2504/16/270) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2443558 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ
NA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
219985 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FLORENTYNA” ZPChr. Mariusz Matecki,
Jarosław Matecki Spółka Jawna, Pleszew, Polska 250507538 i doko
nanie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697.
220193 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Opteam S.A., Rzeszów, Polska i dokona
nie wpisu: OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina, Polska 008033000.
220404 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: Seriusz Sp. z o.o., Tarnobrzeg, Polska
830350826 i dokonanie wpisu: SERIUSZ CHEFS CULINAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska
830350826.
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220404 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: SERIUSZ CHEFS CULINAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska
830350826 i dokonanie wpisu: CC PL INVEST SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 830350826.
220545 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: „PIKFORM” Firma Prywatna Kata
rzyna Fryczkowska, Radom, Polska 670148146 i dokonanie wpisu:
PRINT PARTNER FRYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Radom, Polska
141605188.
220617 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2018 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 1431/18/864) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566017 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-220617 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek „Piotr
i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu i „Piotr i Paweł Detal”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
221074 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PLATINUM POLAND Wojciech Guzewski,
Łódź, Polska 472379554 i dokonanie wpisu: VFORCE ENETRPRISE
Sp. z o.o. Sp.k., Łódź, Polska 363238275.
221715 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: CALIFORNIA TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY
TOWA, Łęgowo, Polska 220447908 i dokonanie wpisu: CALIFOR
NIA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew, Polska 220447908.
222034 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARBI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HAN
DLOWY BIEGANEK MICHAŁ, Wieruszów, Polska 101326901 i doko
nanie wpisu: TUDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ, Wieruszów, Polska 731656140.
222614 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123233051
i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
222649 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAM Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością, Pasłęk, Polska 191792576 i dokonanie
wpisu: „KRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dzierzgoń, Polska 191792576.
222650 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAM Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością, Pasłęk, Polska 191792576 i dokonanie
wpisu: „KRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dzierzgoń, Polska 191792576.
222651 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAM Spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością, Pasłęk, Polska 191792576 i dokonanie
wpisu: „KRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dzierzgoń, Polska 191792576.
222687 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę siedzi
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
123233051 i dokonanie wpisu: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051.
222750 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 776 p.n.e, Elbląg, Polska 280133681 i do
konanie wpisu: ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG,
Elbląg, Polska 171018177.
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223058 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1430/18/463) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2566018 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223058 w celu zabezpie
czenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek „Piotr i Paweł” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „Piotr i Paweł Detal” Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
223202 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ
NA, Łódź, Polska 101648881 i dokonanie wpisu: VORD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101672164.
223224 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
GURGAON, Indie i dokonanie wpisu: Sun Pharmaceutical Industries
Limited, Vadodara, Indie.
223971 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Spółka z o.o., Mielec, Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
223972 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Spółka z o.o., Mielec, Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
223993 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.
224481 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i doko
nanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopol
ski, Polska 473047191.
224523 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polska Sieć Handlowa
„Nasz Sklep” Spółka Akcyjna, Rzeszów, Polska 650975511 i dokona
nie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJ
NA, Warszawa, Polska 650975511.
224524 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Polska Sieć Handlowa
„Nasz Sklep” Spółka Akcyjna, Rzeszów, Polska 650975511 i dokona
nie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJ
NA, Warszawa, Polska 650975511.
224624 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENBIO TECHNOLOGY
Sp. z o.o., Kosakowo, Polska 191317763 i dokonanie wpisu: ENBIO
TECHNOLOGY Spółka z o.o., Suchy Dwór, Polska 191317763.
224901 2018 09 26 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dna 15 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego NSSORUM w związku z wytwarza
niem, promocją, produkcją i sprzedażą towarów przez spółkę SUMI
AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANIZOĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska na czas określony od dnia 01.07.2018 r. do dnia
30.06.2019 r.”
225045 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ZYMETRIC Spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140875543 i do
konanie wpisu: ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 140875543.
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225707 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Druga-Sowiniec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” S.K.A., Sowiniec, Polska i dokonanie wpisu:
DRUGA-SOWINIEC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Sowiniec, Pol
ska 300741371.
226129 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa TADAR Dariusz Tauchert,
Poznań, Polska 632109450 i dokonanie wpisu: TAUCHERT DARIUSZ
FIRMA HANDLOWA TADAR, JASIN, Polska 632109450.
226496 2018 09 12 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.
226911 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierni
czego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857
i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857.
226946 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
226947 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
226948 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
226967 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukiernicze
go MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857 i dokonanie wpisu:
MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
228109 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i dokonanie wpisu: „INTER
KOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPA
DŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopolski, Polska 473047191.
228406 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kentucky Fried Chicken
International Holdings LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Kentucky Fried Chicken International Holdings
LLC, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.
228651 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Spółka z o.o., Mielec, Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
228652 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Spółka z o.o., Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
228656 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726095
i dokonanie wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011063584.
228657 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011063584.
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229054 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Spółka z o.o., Mielec, Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
229348 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: 4by4.pl Sp. z o.o., Kraków, Polska
120399561 i dokonanie wpisu: BRAVADOS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 120399561.
230461 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPA
DŁOŚCI UKŁADOWEJ, Wysogotowo, Polska 631048917 i dokonanie
wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo, Polska 631048917.
230753 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.ON AG, DÜSSELDORF, Niemcy i dokona
nie wpisu: E.ON SE, Essen, Niemcy.
231005 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PHARMACON KONRAD WASILEWSKI,
Lublin, Polska 432534106 i dokonanie wpisu: NASZE APTEKI SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
061670693.
232205 2018 09 10 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 13794/15/436) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2468637 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-232205
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Kró
lestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Polsat License Ltd.
jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft) z siedzibą w Buttikon (Schübel
bach), Szwajcaria”.
232205 2018 09 10 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 5465/18/715) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2468637 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-232205 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”.
232342 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
233269 2018 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 sierpnia
2017 r., sygnatura akt XIII GNc 2175/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 26 października 2017 r. Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Radomsku w toku postępowania egzekucyj
nego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 3812/17, dokonał zaję
cia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz
wierzyciela: Fundacji „Kuźnia Skrzydeł” z siedzibą w Łodzi”.
233269 2018 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw
czym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 października
2017 r., sygnatura akt VIII GNc 4934/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 12 stycznia 2018 r. Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w toku postę
powania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km
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50/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na rzecz wierzyciela: Antoniego Bartnika zamieszkałe
go w Białymstoku”.

pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 118) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

233282 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: QUANTUM FOODS GLOBAL SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146038736 i dokonanie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736.

3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 30 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 119) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

233282 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ra
dom, Polska 146038736.

4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 30 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 120) -zgodnie z definicja
mi zawartymi w Umowie;

233535 2018 09 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 sierp
nia 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 5391/13/958) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367650 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233535 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 Wielkopolskich”.

233535 2018 09 14 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:

233535 2018 09 14 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierp
nia 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 5401/13/170) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367345 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233535 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 Wielkopolskich”.
233535 2018 09 14 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 5388/13/444) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367388 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233535 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
233535 2018 09 14 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 5383/13/439) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367343 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233535 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania wobec:
CEDC Finance Corporation International International, Inc. z siedzi
bą w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
233535 2018 09 14 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:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 30 na zabezpieczenie Zabez
pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez
pieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 117) -zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 30 na zabezpieczenie Zabez

1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 64,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 64,
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”.
233632 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LEGIMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301031192 i dokonanie wpisu:
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301031192.
233698 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: DE CARE E. SZAŁA, E. ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu:
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska
010793910.
233846 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPA
DŁOŚCI UKŁADOWEJ, Wysogotowo, Polska 631048917 i dokonanie
wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo, Polska 631048917.
233858 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DE CARE E. SZAŁA, E. ŚLESZYŃSKA SPÓŁ
KA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu: DE CARE
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓL
NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska 010793910.
234581 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
234919 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOBILAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa, Polska i do
konanie wpisu: MOBILAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360313065.
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235165 2018 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreśle
nie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice, Polska
180655543 i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR
MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOW
SKI, ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów-Folwark, Polska
oraz w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 1 lutego 2018 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
236212 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPA
DŁOŚCI UKŁADOWEJ, Wysogotowo, Polska 631048917 i dokonanie
wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo, Polska 631048917.
236363 2018 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreśle
nie wpisu: L’BIOTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa, Polska 140108565; L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259 i dokonanie
wpisu: L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259 oraz w rubryce E wykreślenie wpi
su: Wspólne prawo ochronne”.
236482 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PHARMACON KONRAD WASILEWSKI,
Lublin, Polska 432534106 i dokonanie wpisu: NASZE APTEKI SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
061670693.
237238 2018 09 13 D. Wykreślono wpis: „W dniu 25 lutego
2016 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 2497/16/261) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2442362 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237238 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ
NA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
238471 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
238711 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
238798 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
239030 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERKOBO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 473047191 i doko
nanie wpisu: „INTERKOBO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gorzów Wielkopol
ski, Polska 473047191.
239747 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
240275 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN
TERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania 011514615.
240276 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS Polska Spółka Akcyjna,
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Warszawa, Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (IN
TERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania 011514615.
240423 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
241319 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MobilAmo Sp. z o.o. w organizacji, War
szawa, Polska i dokonanie wpisu: MOBILAMO SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360313065.
241810 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
242437 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
243263 2018 09 13 D. Wykreślono wpis: „W dniu 25 lutego
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 2496/16/860) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2442050 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-243263 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ
NA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
243324 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726095
i dokonanie wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011063584.
244262 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
244505 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
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 1808/18/112) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2574192 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-244505 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
„Wielkopolska Telewizja Kablowa” Spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
245051 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015195791 i dokonanie wpi
su: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 016444807.
245052 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015195791 i dokonanie wpi
su: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 016444807.
245257 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol
ska 365629991.
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245283 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol
ska 365629991.
245912 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PODHALAŃSKIE CEN
TRUM DYSTRYBUCJI SALAMI KAZIMIERZ STOLARCZYK, ANNA
STOLARCZYK, JANINA STOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowy Targ,
Polska 490531025 i dokonanie wpisu: PODHALAŃSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ, Kraków, Polska 490531025.
246232 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA,
Wykno, Polska 590433911 i dokonanie wpisu: POSIADAŁO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, WYKNO, Polska.
246646 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2018 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 1429/18/751) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566019 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246646
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING
Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek
„Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „Piotr
i Paweł Detal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu”. 246935 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14
maja 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Po
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1734/18/370) wpi
sano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2570310 zastaw rejestro
wy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246935
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
spółki Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
246936 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 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 1760/18/729) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2570049 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246936 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
246937 2018 09 10 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 1756/18/814) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2570316 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246937 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
247396 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
2018 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 1426/18/548) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566014 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247396
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING
Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek
„Piotr i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „Piotr
i Paweł Detal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi
bą w Poznaniu”.
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247562 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 marca
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 1428/18/350) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566020 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247562 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek „Piotr
i Paweł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „Piotr i Paweł
Detal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Po
znaniu”.
247570 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022250352 i dokonanie wpisu:
CHEŁCHOWSKI MAREK M. CHEŁCHOWSKI, Wrocław, Polska.
248324 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
248325 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGROTRADE M&G SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015195791 i do
konanie wpisu: MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016444807.
249774 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PODHALAŃSKIE CEN
TRUM DYSTRYBUCJI SALAMI KAZIMIERZ STOLARCZYK, ANNA
STOLARCZYK, JANINA STOLARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowy Targ,
Polska 490531025 i dokonanie wpisu: PODHALAŃSKIE CENTRUM
DYSTRYBUCJI SALAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ, Kraków, Polska 490531025.
249965 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011613524 i dokonanie wpisu: VIA MODA SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361243059.
249966 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011613524 i dokonanie wpisu: VIA MODA SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361243059.
250618 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
250649 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
250666 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
250821 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142726095
i dokonanie wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
011063584.
250917 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: LITWINOW WŁADYSŁAW
DR RETTER EC, Warszawa, Polska 142231873 i dokonanie wpisu:
DR RETTER EC WŁADYSŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
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251413 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lipca
2018 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 3536/18/112) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2577009 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251413 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Domowa
Apteczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko
mandytowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”.
252065 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 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 1764/18/333) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2570045 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-252065 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
253234 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
253305 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 lipca
2018 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 3535/18/711) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2577013 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253305 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Domowa
Apteczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Ko
mandytowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim”.
253804 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i dokonanie wpi
su: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska 364383766.
254054 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NABILATON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142407970 i dokonanie wpisu: NABILATON SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, Polska 142407970.
254439 2018 09 12 D. Dokonana 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.”
254439 2017 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Plakentia Holdings Limited, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 365623066.
254834 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPA
DŁOŚCI UKŁADOWEJ, Wysogotowo, Polska 631048917 i dokonanie
wpisu: PBG SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo, Polska 631048917.
255834 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301031192 i dokonanie wpisu:
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301031192.
255835 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301031192 i dokonanie wpisu:
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301031192.
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255836 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301031192 i dokonanie wpisu:
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, Poznań, Polska
301031192.
255837 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301031192 i dokonanie wpisu:
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301031192.
256922 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATLANTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 011613524 i dokonanie wpisu: VIA MODA SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361243059.
256965 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Przemysłu Cukierni
czego MIESZKO Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 273243857
i dokonanie wpisu: MIESZKO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
273243857.
257269 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
257279 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
257944 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
257946 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
258406 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: De Care E. Szała, E. Śleszyńska Spółka Jaw
na, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu: DE CARE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska 010793910.
258430 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DE CARE E. SZAŁA E. ŚLESZYŃSKA SPÓŁ
KA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu: DE CARE
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓL
NICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska 010793910.
258622 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: DE CARE E. SZAŁA, E. ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu:
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska
010793910.
260349 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
260468 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO
CTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990 i dokonanie wpisu:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów,
Polska 180392990.
261282 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KRÓLISZYN KATARZYNA WONDER
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WORLD, Łódź, Polska 100519839 i dokonanie wpisu: WONDER
WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ
KA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 363132878.
261907 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 002005579 i dokonanie
wpisu: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093.
263574 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 lipca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako
wa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 4141/18/095) wpisano do Re
jestru Zastawów pod pozycją 2578084 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-263574 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CCC Shoes & Bags
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowi
cach wobec „Deezee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie”.
264053 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO
CTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990 i dokonanie wpisu:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów,
Polska 180392990.
264151 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SALUTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, Polska 242726809 i dokonanie wpisu:
GFS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 365629258.
265085 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: URMIK URBANIK SPÓŁKA JAWNA, Micha
łów Rudnicki, Polska 241499620 i dokonanie wpisu: URMIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów Rudnicki, Pol
ska 365009580.
269598 2018 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 października 2016 r., sy
gnatura akt XVI GNc 959/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalno
ści z dnia 22 sierpnia 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono
wym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 5/18, doko
nał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Bletwood Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
270413 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pionki, Polska 146038736.
272006 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu: NAUKOWA I AKA
DEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW
CZY, Warszawa, Polska 010464542.
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272691 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu: NAUKOWA I AKA
DEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW
CZY, Warszawa, Polska 010464542.
273049 2018 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreśle
nie wpisu: OLESIAK MARCIN, OLESIAK KRZYSZTOF, GÓRSKA-ŚLIW
KA JOANNA WEET GALLERY SPÓŁKA CYWILNE, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: MS CONSULTING MARCIN OLESIAK, Józefo
sław, Polska 142208058; KRZYSZTOF OLESIAK, Warszawa, Polska
141174736; JOANNA GÓRSKA-ŚLIWKA, Warszawa, Polska 311446301
oraz w rubryce E dokonane wpisu: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 23.02.2018 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
273306 2018 009 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: WILBO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Pol
ska 191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDE
RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 365629991.
273527 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JANUS PAWEŁ E-CREATIVE PAWEŁ JANUS
MARKETING PROMOCJA INTERNET, Mystków, Polska 122904678
i dokonanie wpisu: JANUS MICHAŁ DAJ ZNAĆ MARKETING PRO
MOCJA INTERNET, Nowy Sącz, Polska 367490149.
274536 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ, Skierniewice, Polska 005290698 i dokonanie wpisu:
CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ka
mion, Polska 360000449.
274536 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamion, Polska 360000449
i dokonanie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion, Polska
360000449.
274536 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion,
Polska 360000449 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
274537 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI JANUSZ ZAKŁAD PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ, Skierniewice, Polska 005290698 i dokonanie wpisu:
CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ka
mion, Polska 360000449.
274537 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamion, Polska 360000449 i dokonanie wpi
su: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion, Polska 360000449.
274537 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA, Kamion,
Polska 360000449 i dokonanie wpisu: DELICPOL SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, Polska 145871113.
274710 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy i doko
nanie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy.

272068 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.

275424 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOBILAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa, Polska i do
konanie wpisu: MOBILAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360313065.

272690 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu: NAUKOWA I AKA
DEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW
CZY, Warszawa, Polska 010464542.

276104 2018 09 10 D. Dokonanie 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 1730/18/766) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2570311 zastaw rejestrowy na pra
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wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276104 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
276370 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do
konanie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766.
276630 2018 09 04 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominaw
czym Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 19 października
2017 r., sygnatura akt VIII GNc 4934/17 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 12 stycznia 2018 r. Komornik Sądowy przy Są
dzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w toku postępowa
nia egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 50/18,
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak to
warowy na rzecz wierzyciela: Antoniego Bartnika zamieszkałego
w Białymstoku.”
277053 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu: NAUKOWA I AKA
DEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW
CZY, Warszawa, Polska 010464542.
277054 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH,
Warszawa, Polska 000035197 i dokonanie wpisu: NAUKOWA I AKA
DEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW
CZY, Warszawa, Polska 010464542.
277084 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015177592 i dokonanie
wpisu: Pharmaceutical Research Przemysław Taciak, Żuków, Polska
147311720.
278284 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMUS DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mścice, Polska 320043792 i dokonanie
wpisu: FIRMUS MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Mścice, Polska 320404847.
278857 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA,
Wykno, Polska 590433911 i dokonanie wpisu: POSIADALO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, WYKNO, Polska.
278858 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA,
Wykno, Polska 590433911 i dokonanie wpisu: POSIADALO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, WYKNO, Polska.
280436 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
101489342 i dokonanie wpisu: BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050.
280437 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
101489342 i dokonanie wpisu: BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050.
280451 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: WĘGLARZ ŁUKASZ DRUKARNIA
CENTRUM, Zawiercie, Polska 242585622 i dokonanie wpisu: RADO
SŁAW SZUMLIŃSKI ODZIEŻ ULICZNA, Zawiercie, Polska.
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281009 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: FAMOUS BRANDS DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska
101489342 i dokonanie wpisu: BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367821050.
281324 2018 09 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol
ska 365629991.
285443 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011063584.
285444 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011063584.
285645 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 lipca
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 9002/18/466) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2577272 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-285645 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących MCI.CREDITVENTURES
2.0 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w Warszawie
wobec MFIND IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
285892 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146681449 i dokonanie
wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy.
287222 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLA
NY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz,
Polska 366189198 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO
-BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz, Polska 101715301.
288502 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 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 6997/18/056) wpisano do Reje
stru Zastawów pod pozycją 2573702 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288502 w celu zabez
pieczenia wierzytelności przysługujących Alior Bank Spółka Akcyj
na z siedzibą w Warszawie wobec Farmio Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
290492 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŁUKASZ JABŁONOWSKI, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Wielkopolskie, Polska
002160096.
291306 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pionki, Polska 146038736.
292605 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
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292606 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
292608 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
293322 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OAO Melon Fashion Group, Sankt-Peters
burg, Rosja i dokonanie wpisu: AO Melon Fashion Group, Peters
burg, Rosja.
293322 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 grudnia 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez MELON FASHION POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska
na czas nieokreślony.”
293630 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
293950 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
294347 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na
czas nieokreślony.”
294348 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na
czas nieokreślony.”
294349 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na
czas nieokreślony.”
294383 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na
czas nieokreślony.”
294384 2018 09 26 D. Dokonana wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 15 kwietnia 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez AMERIGAS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na
czas nieokreślony.”
295157 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
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 1773/18/253) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2574219 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295157 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
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295158 2018 09 10 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
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 1776/18/456) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2574239 zastaw rejestrowy na pra
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295158 w celu za
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki
Inea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
296139 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146681449 i dokonanie
wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy.
297097 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220648110 i dokonanie wpisu:
SEA AND SEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot, Polska 368325010.
297112 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SURF INC. MACIEJ RDUCH, Libertów, Pol
ska i dokonanie wpisu: SURF INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska.
297398 2018 09 13 D. Dokonano wpisu:„W dniu 13 czerwca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk
-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 3236/18/809) wpisano do Rejestru Za
stawów pod pozycją 2573545 zastaw rejestrowy na prawie ochron
nym udzielonym na znak towarowy R-297398 w celu zabezpiecze
nia wierzytelności przysługujących spółce Bank BGŻ BNP Paribas
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Iglotex Spół
ka Akcyjna z siedzibą w Skórczu”.
297490 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
297491 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
298048 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
298064 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
298067 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOFTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 331368293 i dokonanie wpisu:
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 472048449.
298565 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
298567 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
298584 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
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298585 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.

303956 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Łódź, Polska 470900550 i dokonanie wpisu: BAĆ-POL SPÓŁKA AK
CYJNA, Rzeszów, Polska 690694749.

298586 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.

304808 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, Polska 931111747 i dokonanie
wpisu: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Osnabrück, Niemcy.

298587 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.

304925 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011063584.

298868 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.

304926 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: RUCH MARKETING SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: RUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011063584.

298986 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146681449 i dokonanie
wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy.

305171 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.

299065 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 100211857 i dokonanie wpi
su: „TKALNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 368152696.

305172 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.

299435 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
299738 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146252040 i dokonanie wpi
su: WŁADYSŁAW GDOWIK, Warszawa, Polska.
299927 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146681449 i dokonanie
wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Czechy.
299984 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: OLENA DMYTRUK, Osielsko, Pol
ska i dokonanie wpisu: OLENA DMYTRUK, Bydgoszcz, Polska.
300132 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.
301368 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: KURCZAB PIOTR THEDOMAINER.PL,
Zielonki, Polska 120781361 i dokonanie wpisu: SHOKO HUBERT GÓ
RECKI, Rzeszów, Polska.
302104 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: MARIOLA DOLECKA, Warszawa, Pol
ska i dokonanie wpisu: NEW CULTURE INSTITUTE SPÓŁKA JAWNA
MARIOLA DOLECKA, DAGMARA KONARSKA, Warszawa, Polska
365518636.
302614 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: REMONTOWA HYDRAULIC SYS
TEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk,
Polska 191861573 i dokonanie wpisu: REMONTOWA HYDROSTER
SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, Polska 191861573.
303624 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010752086 i dokonanie
wpisu: EGIS PHARMACEUTICALS PLC, Budapeszt, Węgry.

305284 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BCIC LIMITED, Limassol, Cypr i dokonanie
wpisu: PLI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141510565.
305411 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAROSZEK IWONA MR PROFIL, Wodzi
sław Śląski, Polska 241687823 i dokonanie wpisu: KR CENTER SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski,
Polska 366948190.
305467 2018 09 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 lipca 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 8336/18/265) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2576182 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie
lonym na znak towarowy R-305467 w celu zabezpieczenia wierzy
telności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Cobi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
305467 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück,
Niemcy i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Schwabach, Niemcy.
305813 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DARIUSZ WIŚNIEWSKI, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: KREATYWNA GRUPA GASTRONOMICZNA SPÓŁ
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365534517.
306376 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
306511 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: CASANI SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 366923959 i dokonanie
wpisu: CASANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Górno-Osiedle, Polska 366923959.
307004 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGDALENA GOSPODARCZYK, Radom,
Polska i dokonanie wpisu: KAREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radom, Polska
363933851.
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307127 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
307128 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
307129 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
307130 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, War
szawa, Polska 369494855.
307501 2018 08 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw
nionego przez wykreślenie wpisu: ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AK
CYJNA, Warszawa, Polska 120186954 i dokonanie wpisu: KUPFUN
DUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 120186954.
307554 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio
nego przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Pol
ska 356323322 i dokonanie wpisu: ELFA PHARM POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO
WA, Kraków, Polska 121591065.
307555 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione
go przez wykreślenie wpisu: VITABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366521110 i dokonanie
wpisu: TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366521110.
307739 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, Polska 122646940 i dokonanie
wpisu: AED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 360154690.
308179 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy, Polska i dokonanie wpisu: IZOHAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
191528483.

439
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
281 467 2017 06 14 Unieważniono w całości.
219 009 2016 09 28 Prawo unieważniono w części dla towarów
w klasie 05: kosmetyki o działaniu leczni
czym.

440
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).

171 844 2011 01 17
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Prawo wygasło w części dla towarów z kla
sy 14: metale szlachetne, zegary, przyrządy
chronometryczne.
233 514 2018 05 28 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28 maja 2018 roku uprawniony pod firmą
LIBERTY MOTORS SPÓŁKA AKCYJNA z sie
dzibą w Łodzi zrzekł się przed Urzędem
Patentowym prawa ochronnego na znak
towarowy R.233514.
241 349 2018 06 06 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
06.06.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.241349.
287 328 2018 04 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.04.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.287328.
288 881 2018 04 05 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
05.04.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.288881.
296 421 2017 06 19 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
19.06.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.296421.
047 149 2017 01 19 Prawo wygasło w części dla towarów: włók
niste surowce tekstylne, nici, przędza, wyro
by tekstylne (klasy: 22, 23, 24).
171 844 2011 09 21 Prawo wygasło w części dla towarów
i usług: 24: etykiety z tkanin, komplety bie
lizny pościelowej, kapy, narzuty na łóżka,
obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
obrusy, pledy, ręczniki tekstylne, rękawice
toaletowe, serwetki tekstylne, serwety na
stół niepapierowe, ścierki do naczyń, zasło
ny z materiałów włókienniczych lub two
rzyw sztucznych; 28: gry, zabawki, kukiełki
i ozdoby choinkowe, artykuły sportowe,
łyżwy, łyżworolki, deskorolki, wrotki, rowe
ry treningowe stacjonarne; 36: usługi ban
kowe, ubezpieczeniowe, usługi finansowe,
usługi leasingowe, usługi agencji skupu
długów, pożyczki pod zastaw, wymiana
walut, zaciąganie i udzielanie potyczek ;
37: usługi konserwacji, naprawy i obsługi
samochodów oraz ciągników, usługi mycia
pojazdów, usługi budowlane i remontowo
-budowlane, naprawy blacharskie, dekar
skie, wykonywanie instalacji grzewczych,
wykonywanie instalacji wodociągowo-ka
nalizacyjnych, konserwacja i modernizacja
budynków, malowanie, tapetowanie, ukła
danie glazury i terakoty, sztukatorstwo,
usługi izolacyjne w budynkach, montaż
rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany,
ogrzewanie w tym instalowanie i naprawa,
przygotowywanie terenów pod budowę,
wykonywanie elewacji, wypożyczanie
sprzętu budowlanego, usługi instalator
stwa wodnego, elektrycznego i gazowe
go, naprawa urządzeń gospodarstwa do
mowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego
i urządzeń biurowych, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, usługi stolarskie, napra
wy, usługi wykonawstwa inwestycyjne
go, usługi rozbiórki budowli, wznoszenia
obiektów budowlanych, konserwacji, in
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257 074 2018 05 07
278 945 2017 10 16

289 121 2018 03 16

291 523 2018 03 30
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stalacji, montażu i nadzoru, usługi budo
wy i naprawy rurociągów, wykonywania
zabezpieczeń antykorozyjnych drewna
i metali w budownictwie, usługi konser
wacji i izolacji budowli, usługi w zakresie
instalacji budowlanych i budowlanych prac
wykończeniowych
Prawo wygasło w części dla towarów: lody
(klasa 30).
Prawo wygasło w części dla usług w zakre
sie: - edukacji, informacje o edukacji, eduka
cji (nauczania), - organizowanie konkursów
(edukacyjne lub rozrywka) z wyłączeniem
organizowania konkursów rozrywkowych,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenia) związanych z edukacją medycz
ną, - organizowanie wystaw z dziedziny
edukacji (klasa 41 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: pro
dukty farmaceutyczne; wyroby medyczne
do celów leczniczych; substancje dietetycz
ne do celów leczniczych; suplementy diety;
środki specjalnego przeznaczenia żywienio
wego; środki dietetyczne; wszystkie wyżej
wymienione zawierające produkty mleczne
i bezglutenowe; środki sanitarne do celów
medycznych; żywność dla niemowląt; zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze
niu leczniczym (klasa 5 w części]; produkty
mleczne takie jak: mleko, serwatki, napoje
mleczne lub z przewagą mleka (klasa 29
w części); napoje z soków owocowych, nek
tary owocowe (klasa 32 w części)
Prawo wygasło w części dla usług: usłu
gi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje; kontraktowe usługi
w zakresie żywności; serwowanie jedzenia
i napojów (w klasie 43).

441
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.
214 363 08/2009 2018 01 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę
powania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 106.23), w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemy
słowej (Dz. U. 2013.1410), Urząd Pa
tentowy RP zmienia swoją decyzję
z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
uprawnionego do znaku.
			
prawidłowo powinno być: „CHRO
MET” Firma Produkcyjno-Usługowa
Przemysław Chromik, Bestwina-Ja
nowice, Polska

264 911 8/2014
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2018 08 10 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
23 z późn. zm.) w związku z art. 252
ustawy Prawo własności przemy
słowej z dnia 30 czerwca 2000 roku
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
776) Urząd Patentowy RP stwier
dza nieważność decyzji z dnia 24
grudnia 2013 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
słowno-graficzny MOTOGEN.PL za
numerem Z.391910
276 323 12/2015 2018 07 27 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 01.06.2015 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
wykazu towarów lub usług:
			
prawidłowo powinno być: 41 (…)
organizowanie i prowadzenie lo
terii audioteksowych; (…)
289 180 04/2017 2018 06 15 Na podstawie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r.,
poz. 23 ze zm.), w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decy
zję z dnia 17.11.2016 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro
wy w części dotyczącej Klasyfikacji
nicejskiej
			
Prawidłowo powinno być: 1 2 3 7 8
9 10 11 16 21 28 Wykazu towarów i/
lub usług
			
Prawidłowo powinno być:
			
1 światłoczułe nienaświetlone fil
my; papier światłoczuły;
			
2 tusz do drukarek, tonery (pełne)
do drukarek i kserokopiarek;
			
3 środki czyszczące do płyt CD, DVD
i blue ray, zestawy czyszczące do
komputerów, monitorów [sprzęt
komputerowy] i jednostek wyświe
tlających składające się z prepara
tów czyszczących;
			
7 sprzęt gospodarstwa domowego
i urządzenia kuchenne (ujęte w tej
klasie), w szczególności Kuchenne
urządzenia elektryczne, prasy do
owoców, prasy, maszyny do płuka
nia butelek, elektromechaniczne
urządzenia do wytwarzania na
pojów, młynki do kawy, maszyny
do cięcia, uniwersalne narzędzia
do cięcia, maszyny do ostrzenia
noży, noże elektryczne, miksery,
otwieracze do puszek, maszyny do
mielenie mięsa, maszyny elektrycz
ne do rozdrabniania, maszyny do
makaronu, odkurzacze, zmywarki,
maszyny do prasowania, wirówki,
pralki, maszyny do szycia, maszynki
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do strzyżenia, elektryczne aparaty
spawalnicze, worki do odkurzaczy;
8 brzytwy, otwieracze do puszek
(nieelektryczne); noże; lokówki do
włosów; prostownice do włosów;
przyrządy do czesania włosów (ste
rowane ręcznie, nieelektryczne);
przyrządy do depilacji; maszynki do
strzyżenia brody; elektryczne urzą
dzenia do ścinania włosów; tarki
do sera; elektryczne i elektroniczne
urządzenia i przyrządy (ujęte w tej
klasie), w szczególności telefony
dziecięce, przełączające urządzenia
elektryczne i panele przełączające;
wagi; aparatura do zapisu, transmi
sji i reprodukcji dźwięku i/lub ob
razu i/lub elektronicznie przetwa
rzanych danych i akcesoria do nich
(ujęte w tej klasie), w szczególności
telewizory, urządzenia projekcyjne,
beamery, radia, radia internetowe,
radia z budzikiem, nagrywarki wi
deo, odtwarzacze DVD, nagrywarki
DVD, odtwarzacze blue-ray, na
grywarki CD, maszyny dyktujące,
analogowe i cyfrowe nagrywar
ki taśm audio i nagrywarki kaset,
analogowe i cyfrowe odtwarzacze
nagrań, wieże stereo, przenośny
sprzęt stereo, przenośne urządze
nia wideo, przenośne odtwarza
cze CD, aparaty do przewodowej
i/lub bezprzewodowej transmisji
wideo i/lub audio i/lub transmisji
elektronicznie
przetworzonych
danych; wzmacniacze, odbiorniki,
głośniki, odtwarzacze CD, a każdy
z nich również do montażu w po
jazdach; aparatura i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, prze
twarzania, magazynowania, regu
lacji i kontroli energii elektrycznej,
w szczególności urządzenia do ła
dowania elektrycznych akumulato
rów, baterii i akumulatory elektrycz
ne przenośne cyfrowe urządzenia
elektroniczne (ujęte w tej klasie);
cyfrowe elektroniczne kieszonkowe
urządzenia (ujęte w tej klasie), od
twarzacze MP3, odtwarzacze MP4;
fotograficzne, kinematograficzne
i optyczne urządzenia i przyrządy,
na szczególności aparaty fotogra
ficzne, obiektywy, lornetki, aparaty
fotograficzne, kamery video, ka
mery, aparaty kinematograficzne,
aparaty cyfrowe, urządzenia oświe
tleniowe dla fotografii, flesze do
aparatów, ekrany projekcyjne, na
świetlone filmy, ramki do przeźro
czy, statywy, torby na aparat, karty
pamięci, skanery fotograficzne,
drukarki fotograficzne, baterie do
aparatów fotograficznych, kinema
tograficznych i optycznych, łado
warki do aparatów fotograficznych,
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kinematograficznych i optycznych,
karty pamięci do aparatów foto
graficznych, kinematograficznych
i optycznych, akumulatory do apa
ratów fotograficznych, kinemato
graficznych i optycznych, kable po
łączeniowe i wtyczki do aparatów
fotograficznych, kinematograficz
nych i optycznych, torby do sprzętu
fotograficznego, kinematograficz
nego i optycznego, cyfrowe ramki
do zdjęć, faksy; urządzenia do prze
twarzania danych, komputery; dru
karki, skanery, wyświetlacze, note
booki i akcesoria (ujęte w tej klasie),
w szczególności ładowarki, akumu
latory i torby; urządzenia peryfe
ryjne do komputera oraz akcesoria
do nich (ujęte w tej klasie), w szcze
gólności klawiatury, myszy, kulki,
joysticki, manipulatory do gier, kie
rownice komputerowe, rozgałęźniki
do komputerów osobistych, karty
pamięci, karty graficzne, karty TV
do komputerów, karty dźwiękowe,
kamery internetowe, nagrywarki
CD, nagrywarki DVD, modemy, ka
ble połączeniowe, złącza wtykowe,
kable USB, głośniki komputerowe,
dyski twarde, napędy dysków, karty
sieciowe; oprogramowanie kompu
terowe, w szczególności oprogra
mowanie do gier komputerowych;
systemy oraz instalacje i ich części
do odbierania i transmisji do trans
misji dźwięku i obrazu, w szcze
gólności do odbioru satelitarnego,
w szczególności anteny, anteny
paraboliczne, dekodery, modemy,
konwertery, konwertery mikrofa
lowe, wzmacniacze, wzmacniacze
antenowe, falowody, porty anteno
we, szerokopasmowe systemy i in
stalacje łączności, kable antenowe;
zestawy telefoniczne i systemy tele
foniczne, w szczególności telefony
i telefony komórkowe i akcesoria
do nich (ujęte w tej klasie), w szcze
gólności anteny, ładowarki, aku
mulatory, systemy głośnomówiące,
uchwyty, ochraniacze wierzchnie
i torby; telefaksy, automatyczne
sekretarki; urządzenia nadawczo
odbiorcze do transmisji dźwięku
i obrazu w radiowych sieciach ko
mórkowych; słuchawki, w tym ze
stawy słuchawkowe; mikrofony; za
pisane i niezapisane nośniki danych
do przechowywania informacji,
danych, obrazu i dźwięku, w szcze
gólności płyty CD, DVD, bîue-ray,
karty pamięci, kasety audio, kasety
wideo, kasety do przetwarzania
danych, taśmy magnetyczne, no
śniki danych z taśmą magnetycz
ną, mini dyski; nawigacyjne i ak
cesoria do nich (ujęte w tej klasie),
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w szczególności anteny, ładowarki
akumulatory, uchwyty i torby; kal
kulatory ręczne; ochraniacze przed
udarem napięciowym; elektronicz
ne translatory kieszonkowe; torby
do przenośnych odtwarzaczy CD,
przenośnych cyfrowych urządzeń
elektronicznych, odtwarzaczy MP3
i odtwarzaczy MP4; kable elektrycz
ne; karty magnetyczne; zakodowa
ne karty;
10 sprzęt do masażu; urządzenia do
mierzenia ciśnienia, termometry do
celów medycznych; urządzenia do
pomiaru częstotliwości bicia serca;
analizatory tkanki tłuszczowej dla
celów medycznych; urządzenia do
akupunktury; urządzenia do emisji
światła podczerwonego do celów
medycznych; elektryczne poduszki
rozgrzewające do użytku medycz
nego;
11 elektryczne urządzenia kuchen
ne i do gospodarstwa domowego
(ujęte w tej klasie), w szczególności
urządzenia do gotowania jaj, urzą
dzenia do nawilżania powietrza,
urządzenia do usuwania wilgoci
powietrza, wentylatory, urządzeń
i maszyny do oczyszczania powie
trza, grzejniki, wentylatory cieplne,
promienniki grzewcze, elektryczne
urządzenia do przygotowywania
jogurtów, elektryczne podgrzewa
cze do butelek, elektryczne fryt
kownice, urządzenia do robienia
kanapek, elektryczne urządzenia
do raclette, gofrownice elektryczne,
sprzęt do grillowania, kuchenki pa
rowe, tostery, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne urządzenia
do espresso, elektryczne filtry do
kawy, urządzenia i systemy do go
towania, elektryczne maszyny do
przygotowywania kawy, imbryki
automatyczne, kotły wodne, ma
szyny i urządzenia do lodów i lodu,
maszyny do pieczenia chleba, szyb
kowary elektryczne, suszarki do
włosów, urządzenia do opalania
(łóżka opalające, lampy opalające),
elektryczne poduszki podgrzewa
ne (podkładki) nie do celów lecz
niczych, kominki, piece kuchenne,
piekarniki, lodówki, zamrażarki,
pojemniki chłodnicze, urządzenia
do suszenia, bojlery, aparatura do
podgrzewania wody, kuchenki mi
krofalowe do gotowania, kuchenki
mikrofalowe, suszarki do ubrań,
wanienki do kąpieli stóp, instalacje,
urządzenia i aparatura klimatyza
cyjna; zlewy; okapy do kuchni;
16 niszczarki do użytku biurowe
go; folie plastikowe do pakowania,
urządzenia do laminowania doku
mentów do użytku biurowego;
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21 urządzenia do pielęgnacji zę
bów i jamy ustnej, w szczególności
urządzania wodne do mycia zębów
i dziąseł, szczoteczki do zębów,
elektryczne szczoteczki do zębów,
szczoteczki zamienne do elektrycz
nych szczoteczek do zębów; woki;
28 elektroniczne konsole do gier
jako dodatkowy sprzęt do ze
wnętrznych monitorów i wyświe
tlaczy; gry komputerowe jako do
datkowy sprzęt do zewnętrznych
monitorów i wyświetlaczy;
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę
powania administracyjnego – da
lej k.p.a. (Dz. U. 2017 r. poz. 1257),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej – dalej p.w.p. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 776),
Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany decyzji z dnia 18 listopa
da 2016 roku o udzieleniu prawa
ochronnego na słowny znak towa
rowy w części dotyczącej siedziby
spółki Zgłaszającego.
prawidłowo powinno być: GLOBAL
SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRA
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin,
Polska.
Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 30.01.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
siedziby zgłaszającego
prawidłowo powinno być: Plus TM
Management spółka z ograniczoną
odpowioedzialnością, Warszawa,
Polska.
Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 05.04.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy dotyczącą wykazu
towarów
prawidłowo powinno być: „pro
dukty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, fotografii”
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25.04.2017 r. w spra
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w zakresie pod
miotu na rzecz którego udzielono
prawa ochronnego
prawidłowo powinno być: ZA
CHODNIOPOMORSKI UNIWERSY
TET TECHNOLOGICZNY W SZCZECI
NIE, Szczecin, Polska
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 25.05.2017 r. w spra
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części miejsca
siedziby zgłaszającego
prawidłowo powinno być: Sztok
holm, Szwecja
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299 983 12/2017 2018 07 05 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 17.08.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w zakresie następu
jącej omyłki
			
powinno być: SOBIK ZAKŁAD PRO
DUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZO
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bielsko - Biała,
Polska.
299 987 12/2017 2018 07 25 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji warunkowej z dnia
18.05.2017 r. dotyczącej udzielenia
prawa ochronnego na znak towa
rowy w części dotyczącej siedziby
zgłaszającego
			
powinno być: 4FLOOR spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, Warszawa,
Polska.
300 211 01/2018 2018 05 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 20.04.2017 r. w spra
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczą
cej adresu siedziby zgłaszającego
			
powinno być: SPI West Port, Inc., So
uth San Francisco, Stany Zjednoczo
ne Ameryki.
303 095 03/2018 2018 04 05 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 05.10.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w zakresie następu
jącej omyłki
			
prawidłowo powinno być: „SOBIK”
ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
BIELSKO-BIAŁA, POLSKA.
303 451 03/2018 2018 07 24 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 04.08.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
daty zgłoszenia
			
prawidłowo powinno być: /…/ zgło
szony w dniu 31.01.2017 /…/
303 546 03/2018 2018 06 06 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 28.09.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
uzupełnienia wpisu siedziby firmy
Zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: STOCK
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin,
Polska.
304 258 04/2018 2018 06 28 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 10.10.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy
		
powinno być: na rzecz WAWEL
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska.
304 945 05/2018 2018 07 03 Sprostowano oczywistą omył
kę w decyzji z dnia 15.11.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
adresu zgłaszającego

Nr 12/2018

			

prawidłowo powinno być: PHYTO
PHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Klęka, Polska.
305 720 05/2018 2017 10 16 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 27.09.2017 r. w spra
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy dotyczącą nazwy
zgłaszającego
			
prawidłowo powinno być: Amazon
Europe Core S.a.r.l.
305 720 05/2018 2018 07 13 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 27.09.2017 r. w spra
wie udzielenia prawa ochronnego
na znak towarowy dotyczącą siedzi
by uprawnionego
			
prawidłowo powinno być: Luksem
burg, Luksemburg.
442
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.
596572
syneco
CFE: 25.07.20, 26.04.04, 27.05.01
1, 4
SYNECO S.P.A., Via Abruzzi, 10/12I-20098 SAN GIULIANO
MILANESE (Milano) (IT)
2018 01 24
2018 04 16
2018 03 29
713576
MULATA
33
TECNOAZUCAR, Calle 12 No. 310, MiramarCU-11300 La
Habana (CU)
2017 01 31
2017 03 06
2017 02 16
763083
XL Xavier Laurent
CFE: 27.05.01
3
INTERNATIONAL TRADE CORPORATION LIMITED, VICTORIA
HOUSE, 49 CLARENDON ROAD WATFORD, HERTFORDSHIRE WD17
1HX (GB)
2004 03 05
2004 06 28
2004 05 13
840890
LENZ MOSER
33
Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft, Bäckermühlweg 44A4030 Linz (AT)
2018 03 04
2018 04 16
2018 03 29
841474
WATCH YOUR TIME
16
Isabelle Llavall-Ubach, Les Buissonnets,Route des Arolles 7CH3963 Crans Montana (CH)
2018 03 02
2018 04 16
2018 03 29
845699
BONO
CFE: 03.01.08, 27.05.01
31
KSK BONO s.r.o., CZ-552 12 Heřmanice č.p. 29 (CZ)
2017 07 11
2017 10 16
2017 09 28
926655
ASTORIA
30
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Nizhegorodsky maslozhirovoy kombinat”, 11, sh. ZhirkombinataRU-603950 g. Nizhny
Novgorod (RU)
2017 08 25
2017 10 23
2017 10 05

Nr 12/2018
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4681

956775
VEWIB
11, 12, 37
VW-Entfallteiledienst Gutsche GmbH, Königswinterer Straße
853227 Bonn (DE)
2018 02 20
2018 04 16
2018 03 29

1242517
EVOLUTION
9, 10
JSP Limited, Worsham Mill,Minster LovellOxford, Oxfordshire
OX29 0TA (GB)
2017 08 23
2017 09 25
2017 09 07

1032715
FEMIFIT
5, 10
Dolhay Klinika Egészségügyi Kft, Domoszló u. 18H-1037
BUDAPEST (HU)
2018 03 14
2018 04 16
2018 03 29

1259839
FOXTER
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
		
12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2014 12 10
2015 09 28
2015 08 13

1054471
UM BONGO
29, 30, 32
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A., Rua Dr. António João Eusébio, Nº
24P-2790-179 Carnaxide (PT)
2015 11 26
2016 02 01
2015 12 17
1094107
”KOSSWELL PROFESSIONAL”
3
KOSSWELL COSMETIC, S.L., C/ COMARE PILAR MARTI, 1-10 E-46900
TORRENTE (ES)
2011 06 10
2011 12 19
2011 11 03
1104111
Activex
CFE: 27.05.01
3, 5, 16
EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, N: 1,
X-1,Özel Parsel TuzlaIstanbul (TR)
2018 04 03
2018 05 14
2018 04 26
1119511
ACTIVE
CFE: 26.11.09, 27.05.10
18, 25, 28
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2012 05 19
2012 08 27
2012 07 12
1126323
Natur farm
CFE: 05.01.05, 05.03.02, 26.01.15, 29.01.03
29, 30, 31
L’udovít Kubica, Vel’ká Mača 960SK-925 32 Vel’ká Mača (SK)
2015 07 09
2015 11 23
2015 10 15
1129424
Centro
CFE: 02.09.01, 29.01.12
9, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 39
KALISTO BUSINESS CORP., P.O. BOX 3321, ROAD TOWN
TORTOLA (VG)
2011 11 11
2012 11 19
2012 10 04
1142739
W
CFE: 27.05.21
12
SEVEN SPORT S.R.O., BOŘIVOJOVA 35/878 CZ-130 00 PRAHA 3 (CZ)
2012 08 14
2013 02 18
2013 01 10
1145147
Love Peace coffee
CFE: 02.09.01, 05.07.01, 24.17.25, 27.03.01, 29.01.13
43
COJOCARU Ruslan, Str. M. Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84MD-2044
Chisinau (MD)
2017 07 18
2017 10 16
2017 09 28
1146129
ADAMA
1, 5, 44
ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone7710201 Ashdod (IL)
2018 04 09
2018 05 14
2018 04 26
1172831
SOLSTAR
CFE: 27.05.17, 29.01.12
7, 9, 11
TRI STAR ELECTRONICS PTE LTD, 110 MIDDLE ROAD, #04-01 CHIAT
HONG BUILDING SINGAPORE 188968 (SG)
2012 12 24
2013 10 14
2013 09 05
1173500
PERVAK
33
GSH TRADEMARKS LIMITED, AFRODITIS, 25 2ND FLOOR, OFFICE
204 NICOSIA (CY)
2013 06 14
2013 10 28
2013 09 12
1196833
acoola
CFE: 27.05.01
9, 14, 18, 25, 35, 42
TEXTBROOK LIMITED, THEMISTOKLI DERVI, 3, JULIA HOUSE, CY1066 NICOSIA (CY)
2013 11 14
2014 05 12
2014 03 27

1260343 K
PRALON
N.N.T., Grand’Place (L) 34B-7860 Lessines (BE)
2015 04 29
2018 05 14

30, 35, 43
2018 04 26

1278462
PRYSM BY SCENTYS
3, 5, 9, 11
SCENTYS, 35 boulevard des CapucinesF-75002 Paris (FR)
2015 10 28
2016 02 01
2015 12 17
1285527
AULDEY
CFE: 17.02.01
28
ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area,Wenguan
Rd.,Chenghai District,Shantou City515800 Guangdong
Province (CN)
2015 10 27
2016 03 14
2016 02 04
1289824
DOCTOR CHOCOLATE
CFE: 02.01.15, 19.13.22, 29.01.13
30
PELİT ÇİKOLATA VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Koza Mahallesi
1678 Sokak No:19Esenyurt-İstanbul (TR)
2018 03 05
2018 04 16
2018 03 29
1296078
SENTAL
3
PROMADIS INDUSTRIES SARL, 8, rue de LilleCASABLANCA (MA)
2016 02 09
2016 06 06
2016 04 28
1296105
EGT GENERATING TRUST. PART BY PART
CFE: 27.05.10, 29.01.14
1, 4
UAB „EOLTAS”, Žemaičiū pl. 65 aLT-48104 Kaunas (LT)
2016 01 25
2016 06 06
2016 04 28
1306184 K
ARAGON
14
OKO International Co., 1072 E. Newport Center DriveDeerfield
Beach FL 33442 (US)
2016 07 01
2017 09 25
2017 09 07
1306852
GENESIS
7
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,SeochoguSeoul (KR)
2018 02 01
2018 04 16
2018 03 29
1306853
GENESIS
9
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,SeochoguSeoul (KR)
2018 02 01
2018 04 16
2018 03 29
1319484
DANSK
CFE: 07.01.24, 27.03.01
2, 3
Nowocoat Industrial A/S, Gl. Donsvej 6DK-6000 Kolding (DK)
2017 07 11
2017 09 25
2017 09 07
1363997
ENERLIGHT
9, 11
Ilchenko Oleksandr, prosp. Heroiv Stalinhrada, 42B, kv. 2Kyiv
04210 (UA); Zbaranskyi Andrii, urochyshche Bukaievytsia, 3, s. Stari
Petrivtsi, Vyshhorodskyi r-nKyivska obl. 07353 (UA)
2017 03 13
2017 09 25
2017 09 07
1364849
millie’s
CFE: 27.05.01
18, 25
NEW BELLE FOOTWEAR(SHENZHEN) CO., LTD., No.99, Huaning
West Road,Dalang Avenue,Longhua District,Shenzhen
CityGuangdong Province (CN)
2017 05 03
2017 10 02
2017 09 14
1364858
httpool
CFE: 27.05.01, 29.01.14

35, 41, 42
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HTTPOOL, Internet Marketing, d.o.o., Tacenska cesta 26SI-1210
Ljubljana-Šentvid (SI)
2017 06 28
2017 10 02
2017 09 14
1366137
here
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 38, 39, 42
HERE Global B.V., Kennedyplein 222NL-5611 ZT Eindhoven (NL)
2016 12 27
2017 10 16
2017 09 28
1366488
HABA
CFE: 26.04.04, 27.05.24, 29.01.13
HABA AG, Gewerbestrasse 6CH-6330 Cham (CH)
2017 06 23
2017 10 16

6, 40
2017 09 28

1372439
Trusda
CFE: 27.05.17
9
SHENZHEN TRUSDA INDUSTRY CO., LTD., 3/F, 4th
Building,Lianchuang Industry Zone,Bulan Road, Nanwan Subdistrict,Longgang District, Shenzhen CityGungdong Province (CN)
2017 05 23
2017 11 20
2017 11 02
1372580
Solar by BUBENDORFF
CFE: 27.05.10, 29.01.12
6, 7, 9, 19, 20, 37
BUBENDORFF SA, 24 rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2017 08 22
2017 11 20
2017 11 02
1373839
Lalune
CFE: 04.05.15, 27.03.03, 27.05.01
18
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu «Winer», ul.
Aviatsionnaya, d. 66, kv. 249RU-123182 Moscow (RU)
2017 08 11
2017 11 27
2017 11 09
1373842
RXF
CFE: 27.05.02
12
ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE MANUFACTURER CO., LTD.,
Jinyan Hill Industrial Area,Quanxi Town,Wuyi CountyZhejiang
Province (CN)
2017 09 08
2017 11 27
2017 11 09
1373897
CFE: 03.01.08, 26.03.01
11, 18, 22
YIWU TATA TRADE CO., LTD., Room403, Unit5, Building 32,Yongjun
Third District,Beiyuan Street, Yiwu CityZhejiang Province (CN)
2017 07 31
2017 11 27
2017 11 09
1373931
PROTEGA
1, 2, 9, 17, 19, 20, 42
Protega AB, Verkstadsgatan 6 BSE-231 66 Trelleborg (SE)
2017 05 31
2017 11 27
2017 11 09
1376230
JUST GREEN ORGANIC
CFE: 01.01.01, 05.03.15, 26.01.19, 27.05.02, 29.01.13
3
NAZAR KİMYA SABUN VE DETERJAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Anadolu Yakası OSBAydınlı Mahallesi2.Sanayi Caddesi
No:18TuzlaIstanbul (TR)
2017 09 05
2017 12 11
2017 11 23
1376294
MyPillow
CFE: 27.05.10
20, 24, 35
My Pillow, Inc., Suite 100,343 East 82nd StreetChaska MN
55318 (US)
2017 09 28
2017 12 11
2017 11 23
1382372
SEAFLO
CFE: 27.05.01
12, 28
Fujian Aidi Electric Co., Ltd., F2-4 plots, Liancheng County
Industrial Park, Longyan CityFujian Province (CN)
2017 07 06
2018 01 22
2018 01 04

Nr 12/2018

Shenzhen AEE Aviation Technology Co., Ltd., AEE Hi-tech
Park, Tangtou Crossroads,Songbai Road, Shiyan Town,Baoan
DistrictShenzhen (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1389826
Trusda
CFE: 27.05.17
12
SHENZHEN TRUSDA INDUSTRY CO., LTD., 3/F, 4th
Building,Lianchuang Industry Zone,Bulan Road, Nanwan Subdistrict,Longgang District, Shenzhen CityGungdong Province (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1389829
PEAR
CFE: 27.05.01
8
DONGJIN TABLEWARE (YANGXIN) CO.,LTD., No. 1, Industry
Zone,Yangxin County,Binzhou City251800 Shandong (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1389830
GOODBO
CFE: 27.05.01
8
DONGJIN TABLEWARE (YANGXIN) CO.,LTD., No. 1, Industry
Zone,Yangxin County,Binzhou City251800 Shandong (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1389832
Mr.Lei
CFE: 26.04.07
9
Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, South Yu Yang
Building,No. 3 Qimin Rd.,Songpingshan, Northern Section,Hi-Tech
Industrial Park,Nanshan DistrictShenzhen (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1392210
SMOKERS FROM SMOKE
9, 34, 35, 42
Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3CH-2000
Neuchâtel (CH)
2017 12 15
2018 03 26
2018 03 08
1393545
yeeka
CFE: 27.05.01
6
Wenzhou Yeeka Hardware Co., Ltd., 1-3 Floor, No.49 fuyang North
Road,Guoxi Street,Ouhai DistrictWenzhou City325016 Zhejiang
Province (CN)
2017 12 11
2018 04 03
2018 03 15
1393551
CFE: 05.03.11, 19.11.07, 26.01.01
5, 16
Bionorica SE, Kerschensteinerstrasse 11-1592318 Neumarkt (DE)
2017 12 11
2018 04 03
2018 03 15
1393558
Certified Financial Engineer European Institute of
Financial Engineering and Derivatives
CFE: 07.03.01, 07.11.25, 26.04.01, 26.11.02, 27.05.24
41
Europäisches Institut für Financial Engineering und
Derivateforschung GmbH & Co. KG, Neckarsteige 6-1072622
Nürtingen (DE)
2017 12 29
2018 04 03
2018 03 15
1393618
TOMMY JEANS
CFE: 26.04.02, 27.05.08, 29.01.13
18, 25, 35
Tommy Hilfiger Licensing B.V., Stadhouderskade 6NL-1054 ES
Amsterdam (NL)
2017 08 28
2018 04 03
2018 03 15
1393622
CARICH
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00
3
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd, No.198, Anyang
Road,Xushuguan Town,Suzhou CityJiangsu Province (CN)
2017 11 20
2018 04 03
2018 03 15

1389000
IoTInspector
CFE: 16.03.15, 26.01.01, 26.11.22, 27.05.10, 29.01.13
9, 35, 42
SEC Consult Unternehmensberatung GmbH, Mooslackengasse
17A-1190 Wien (AT)
2018 03 15
2018 04 23
2018 04 05

1393643
MYRAMISTIN
3, 5
Megainpharm GmbH, Wörthersee-Süduferstrasse 163 c5A-9082
Maria Wörth (AT)
2017 12 05
2018 04 03
2018 03 15

1389821
CFE: 27.05.17

1393644
CFE: 29.01.01

SLATE
9

MYRAMISTIN

3, 5

Nr 12/2018
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Megainpharm GmbH, Wörthersee-Süduferstrasse 163 c5A-9082
Maria Wörth (AT)
2017 12 05
2018 04 03
2018 03 15
1393676
TianyiCOOL
CFE: 27.05.01
11
Li Yunbing, No. 118, Renmin Road,PingduShandong (CN)
2017 12 07
2018 04 03
2018 03 15
1393712
Q&U
CFE: 24.17.25, 27.05.01
20
QuanU Furniture Co., Ltd., No. 333 Chongyang Avenue,Chongzhou
Economic Development Zone,Chengdu Sichuan (CN)
2017 11 20
2018 04 03
2018 03 15
1393934
I AMGYM
CFE: 27.05.01
41
IAMGYM FITNESS CO., LTD., No. 66, Luoyuan Street,Lixia District,
Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 12 05
2018 04 09
2018 03 22
1393957
CFE: 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO.,LTD, 1 st Floor,
No.18, Taobo Avenue, Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394062
CFE: 28.03.00
29
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334,
No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe Road,Dongying
District,Dongying Shandong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394081
Testomed
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 10 20
2018 04 09
2018 03 22
1394150
Caviarus
29, 35
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
„EVROPROM”, ul. Marshala Govorova, 47, liter A. pom.
5N-13N,RU-198095 Sankt-Petersburg (RU)
2017 12 04
2018 04 09
2018 03 22
1394179
KANZLER
CFE: 27.05.24
25, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „STRAITEKS”, ul.
Butovskiy tupik, d. 3, str. 1, office 1, pom. 1ShcherbinkaRU-142172
Moscow (RU)
2017 11 23
2018 04 09
2018 03 22
1394181
ENN
CFE: 26.01.03, 27.01.01
1
Shandong Enno New Material Co.,Ltd., The West of Zhongxinbei
Road,South of Yonghong Road,Yong’an Town, Kenli
District,Dongying cityShandong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394182
CFE: 28.03.00
31
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334,
No.20 Ecological Valley,No.38 Huanghe Road,Dongying
District,Dongying Shandong (CN)
2017 12 14
2018 04 09
2018 03 22
1394231
HR
18, 25
Guangzhou Helena Clothing Industry Co.,Ltd, Room 801805,No.399, Yun Cheng Nan 3rd.Rd,Baiyun Dist.510000
Guangzhou (CN)
2017 12 11
2018 04 09
2018 03 22
1394242
CFE: 26.11.08, 28.05.00, 29.01.12
1
Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”, Eastern Industrial
Area,building 30, Block 1, No. 6,TobolskRU-626150 Tyumen
Region (RU)
2017 12 21
2018 04 09
2018 03 22
1394301
LICUNDA JI
CFE: 28.03.00
39
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QINGDAO LICANG DISTRICT MARKET CONSTRUCTION SERVICE
CENTER, No. 86 Feng Shan Road,Licang District, Qingdao
CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 04 09
2018 03 22
1394308
FENGSHU
CFE: 05.03.04, 28.03.00
23
HUBEI FENGSHU THREAD MANUFACTURING CO., LTD., North,
WuQuan Road,HuaRong Town,Ezhou CityHubei Province (CN)
2017 12 20
2018 04 09
2018 03 22
1394378
THE BACON SPECIALIST SINCE 1912
CFE: 03.04.18, 07.01.18, 29.01.13
29
TULIP FOOD COMPANY A/S, Tulipvej 1DK-8940 Randers SV (DK)
2017 08 28
2018 04 09
2018 03 22
1394811
CFE: 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO.,LTD, 1 st Floor,
No.18, Taobo Avenue, Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 16
2018 03 29
1394833
YH
CFE: 27.05.01
9, 35, 37
Shenzhen Yihua Computer Stock Co., Ltd., 26th Floor,Yihua
Financial Technology Building,No. 2388, Houhai Road,Nanshan
District, Shenzhen CityGuangdong Province (CN)
2017 10 11
2018 04 16
2018 03 29
1394834
LICUNDA JI
CFE: 28.03.00
40
QINGDAO LICANG DISTRICT MARKET CONSTRUCTION SERVICE
CENTER, No. 86 Feng Shan Road,Licang District, Qingdao
CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 04 16
2018 03 29
1394836
GOLDEN SUN CERAMICS
CFE: 01.01.04, 01.05.25, 26.11.21, 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO.,LTD, 1st Floor, No.
18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District528000 Foshan City, Guangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 16
2018 03 29
1394928
Trip Inn
43
Goethe-Hotel GmbH, Schmidtstraße 5360326 Frankfurt (DE)
2017 12 12
2018 04 16
2018 03 29
1394949
BAUMANN
CFE: 26.04.09, 29.01.12
6, 7
Baumann Federn AG, Speerstrasse 6CH-8630 Rüti (CH)
2017 08 15
2018 04 16
2018 03 29
1394953
ENERGICAL
CFE: 01.07.06, 28.01.00, 29.01.12
9
SARL ENERGICAL ELECTRICITE, Zone Industrielle GaretEtaam,BounouraGhardaia (DZ)
2017 10 31
2018 04 16
2018 03 29
1394962
CFE: 28.03.00
31
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334, No.20
Ecological Valley, No.38 Huanghe Road, Dongying
DistrictDongying Shandong (CN)
2017 12 22
2018 04 16
2018 03 29
1394968
POCKET
CFE: 27.05.01
17
ZHEJIANG HELEN PLASTIC CO., LTD., West Industrial Area,Tiantai,
Taizhou317200 Zhejiang Province (CN)
2017 11 27
2018 04 16
2018 03 29
1395419
CFE: 19.07.06, 23.03.17, 28.05.00
32, 33
Obshchestvo s ogranichennoy otvestvennostyu „Kremlin awards”,
ul. Ivana Babushkina, d. 17,korp. 2, podval, pom I, komn. 7RU117292 Moskva (RU)
2017 12 20
2018 04 16
2018 03 29
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1395472
SEDACALM
3
ACM, 17 rue de Neuilly,Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
2018 01 12
2018 04 16
2018 03 29
1395708
CONTRACTWARSCLIENT
9, 14, 25, 28, 41, 42
Buyanov Nikita Vasilievich, Dunaiskiy pr., 23, 239RU-196158 SaintPetersburg (RU)
2017 11 13
2018 04 23
2018 04 05
1395769
FGA
CFE: 27.05.01
21
Anhui Fuguang Industrial Co., Ltd., No.169, North Street,Sanhe
Town,Feixi County,Hefei CityAnhui Province (CN)
2017 12 08
2018 04 23
2018 04 05
1395777
CONELEHEAVY
CFE: 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01
7
QINGDAO CONELE GROUP CO.,LTD., Tieqishan Road No.
413,Chengyang District, QingdaoShandong (CN)
2017 12 11
2018 04 23
2018 04 05
1395883
UN JARDIN SUR LA LAGUNE
3
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 23, rue Boissy
d’AnglasF-75008 PARIS (FR)
2018 01 05
2018 04 23
2018 04 05
1395887
JOYCO
CFE: 01.03.01, 02.03.04, 08.01.19, 19.03.03, 24.01.05, 29.01.15
30
”GRAND CANDY” LLC, 31 Masis str.0061 Yerevan (AM)
2017 07 06
2018 04 23
2018 04 05
1395923
Volaé
CFE: 03.07.03, 26.04.06, 27.05.24, 29.01.13
29
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 01 09
2018 04 23
2018 04 05
1395927
ATMOS
7
ATELIERS DE MECANIQUE ET D’OUTILLAGE DE LA SEINE, ZA les
Portes du Vexin, 74 Chemin de la Chapelle St AntoineF-95300
ENNERY (FR)
2018 01 12
2018 04 23
2018 04 05
1396043
COMMON GENDER
25
EPO FASHION CO.,LTD., 24, No.397 Xingang Road Middle,HaiZhu
District,GuangZhou City510310 GuangDong Province (CN)
2017 12 11
2018 04 23
2018 04 05
1396046
TOSOT
7
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Jinji West Road,Qianshan
ZhuhaiGuangdong (CN)
2017 12 14
2018 04 23
2018 04 05
1396101
CFE: 03.02.07, 26.13.25
9
Guangzhou Aojie Technology co., Ltd., Building A, 18th She
Industrial Zone,Gaozeng Village, Fang Hua Road East,Renhe Town,
Baiyun District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2018 03 15
2018 04 23
2018 04 05
1396144
SILVERIN
5
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17A-2500 Baden (AT)
2017 11 21
2018 04 23
2018 04 05
1396193
Bonart
”Avetor” Ltd, street „DUNAV” N 57BG-1202 Sofia (BG)
2017 10 03
2018 04 23

30
2018 04 05

1396202
CFE: 01.01.02, 01.05.01, 28.03.00
7
Shandong Zhangqiu Daxing Papermaking Machinery Co.,
Ltd., BUXI VILLAGE, BUCUN TOWN,ZHANGQIU CITY, JINAN
CITYSHANDONG PROVINCE (CN)
2017 11 20
2018 04 23
2018 04 05
1396212
VVSD
CFE: 28.03.00
14, 35
ChangLe Chengxin Jewelry Co., Ltd., East of Economic
Development ZoneSecond Road,Changle CountyShandong (CN)
2017 12 08
2018 04 23
2018 04 05
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1396266
CFE: 28.03.00
37
DONGYING JIUZHUO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT
CO., LTD., ROOM 101, NO. 73 HUAIHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257091 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 01 25
2018 04 23
2018 04 05
1396305
Autowini
35
Autowini Inc., (Seong-mun building, Yangjae-dong)#505, 2636,
Nambusunhwan-ro,Seocho-guSeoul (KR)
2017 12 04
2018 04 23
2018 04 05
1396311
COOD Code Of Original Dynamics
CFE: 25.12.03, 26.04.05, 27.05.09, 29.01.12
25, 35
TANER TRİKO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 15 Temmuz
Mahallesi 1507 Sokak No: 14Bağcilarİstanbul (TR)
2017 09 29
2018 04 23
2018 04 05
1396329
SILVERLINE
30, 32
Capella Flavors, Inc., 6155 Corte Del CedroCarlsbad CA 92011 (US)
2018 01 16
2018 04 23
2018 04 05
1396367
LOKUM atölyesi Delight Workshop
CFE: 25.01.25, 27.05.10, 29.01.13
29, 30, 35
LOKUM ATÖLYESİ ŞEKERLEME GIDA TURİZM İNŞAAT HAYVANCILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi
1.Cadde 1. Sokak No:27 MerkezAfyonkarahisar (TR)
2017 09 22
2018 04 23
2018 04 05
1396454

CFE: 26.04.16, 26.13.01, 29.01.14
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
Harmsen Utescher Rechtsanwalts-und
Patentanwaltspartnerschaft mbB, Neuer Wall 8020354
Hamburg (DE)
2017 07 15
2018 04 23
2018 04 05
1396466
the fixies
CFE: 02.09.14, 04.05.05, 26.04.07, 27.03.15, 29.01.15
9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
”Aeroplane” Closed Joint stock company, Marksistskaya St., 20,
build. 5RU-109147 Moscow (RU)
2017 10 06
2018 04 23
2018 04 05
1396478
CFE: 28.03.00
29
Dongying XinDa credit rating Co., Ltd., Room 334, No. 20
Ecological Valley,No. 38 Huanghe Road,Dongying District,
DongyingShandong (CN)
2017 12 14
2018 04 23
2018 04 05
1396508
GT MEDIA
CFE: 27.05.01
9
GTAUDIO TECHNOLOGY, S.L, Calle Puerto del Atazar, 3E-28919
Leganés Madrid (ES)
2017 10 20
2018 04 23
2018 04 05
1396522
A ALAMA
CFE: 26.01.01, 27.05.01
3, 5
AGF88 HOLDING Srl, Via del Palù, 7DI-35018 San Martino
di Lupari (PD) (IT)
2017 06 15
2018 04 23
2018 04 05
1396532
RUANTA
1
RUNTAI CHEMICAL CO., LTD., No. 900 Yangzhou Road,Jiangyan
Economic Development Zone,TaizhouJiangsu Province (CN)
2017 12 11
2018 04 23
2018 04 05
1396535
IRISATED
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00
17
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 12 14
2018 04 23
2018 04 05
1396536
IRISATED
CFE: 26.01.16, 26.15.01, 28.03.00

9
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EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 12 14
2018 04 23
2018 04 05
1396956
Mamba Fantastic Mix
30
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 02 20
2018 04 30
2018 04 12
1396960
HIDEA
CFE: 26.11.02, 27.05.08
7, 12
HANGZHOU HIDEA POWER MACHINERY CO., LTD, Floor 2,
Building 5,No. 26 Xinyan Rd,Yuhang Economic and Technological
Development Zone,Yuhang DistrictHangzhou (CN)
2017 10 20
2018 04 30
2018 04 12
1396980
U
CFE: 26.01.03, 27.05.21
35, 39, 42
Unisys Corporation, Mailstop: 2NW, Suite 100,801 Lakeview
DriveBlue Bell PA 19424 (US)
2018 01 31
2018 04 30
2018 04 12
1397037
CFE: 26.13.25
9
Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd., Sulv Industrial Area,Liushi
Town, Yueqing CityZhejiang Province (CN)
2017 12 05
2018 04 30
2018 04 12
1397038
TENGEN
CFE: 27.05.01
9
Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd., Sulv Industrial Area,Liushi
Town, Yueqing CityZhejiang Province (CN)
2017 12 05
2018 04 30
2018 04 12
1397043
CFE: 03.01.08, 26.03.01
6, 8, 24
YIWU TATA TRADE CO., LTD., Room 403, Unit 5, Building
32,Yongjun Third District,Beiyuan Street, Yiwu CityZhejiang
Province (CN)
2017 12 11
2018 04 30
2018 04 12
1397068
HIRED OPS
CFE: 02.01.02, 27.05.02, 29.01.13
9, 25, 42
Loskutov Dmitriy Gennadyevich, Rybatskiy pr., 43, 1, 183RU192076 Saint-Petersburg (RU)
2017 11 16
2018 04 30
2018 04 12
1397127
Mamba Magic Sticks
30
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 02 20
2018 04 30
2018 04 12
1397129
Zott
35, 43
Zott SE & Co. KG, Dr. Steichele-Str. 486690 Mertingen (DE)
2018 02 15
2018 04 30
2018 04 12
1397135
Comet
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397136
Cayolle
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397137
Caprile
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397185
Beauty Bakerie
3
Beauty Bakerie Cosmetics Brand, Inc., 9920 Pacific Heights, Suite
100San Diego CA 92130 (US)
2017 12 06
2018 04 30
2018 04 12
1397213
CALMERIA
5
Kurchenko Oleg Volodimirovich, vul. Artema, 58/2, kv. 5Kyiv
04053 (UA)
2018 01 05
2018 04 30
2018 04 12
1397219
PantOUF
24, 25
OSLAB, 231 rue Saint-HonoréF-75001 Paris (FR)
2017 10 09
2018 04 30
2018 04 12
1397227
Parfums Plus
CFE: 03.07.06, 26.01.05, 29.01.03
3

4685

PARFUMS PLUS FRANCE, Route de Gourdon, zone de la
SarréeF-06620 BAR SUR LOUP (FR)
2017 12 04
2018 04 30
2018 04 12
1397262
ZLOTA ROZA
33
BODRUG Gheorghe, Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59MD-2069
Chişinău (MD)
2018 01 31
2018 04 30
2018 04 12
1397263
CUMANIOC
CFE: 28.05.00
33
BODRUG Gheorghe, Str. Mesager nr. 5, bloc 3, ap. 59MD-2069
Chişinău (MD)
2018 01 31
2018 04 30
2018 04 12
1397270
VERACTIV
Galenica AG, Untermattweg 8CH-3027 Bern (CH)
2018 02 19
2018 04 30

5
2018 04 12

1397285
NORVINSK
CFE: 28.05.00
9, 25, 28
Buyanov Nikita Vasilievich, Dunaiskiy pr., 23, 239RU-196158 SaintPetersburg (RU)
2017 11 13
2018 04 30
2018 04 12
1397286
TARKOV
CFE: 28.05.00
9, 25, 28
Loskutov Dmitriy Gennadyevich, Rybatskiy pr., 43, 1, 183RU192076 Saint-Petersburg (RU)
2017 11 13
2018 04 30
2018 04 12
1397406
KANG HUA
CFE: 26.01.18, 27.05.22
5, 10
WeifangKanghua Biotech Co.,Ltd., NO.699 Yuehe Road,Economic
Development Zone,WeifangShandong (CN)
2017 12 11
2018 04 30
2018 04 12
1397420
NORDCLOUD
CFE: 01.15.11, 24.15.01, 29.01.13
9, 35, 41, 42
Nordcloud Oy, Fredrikinkatu 63 AFI-00100 Helsinki (FI)
2017 12 05
2018 04 30
2018 04 12
1397435
WGC WORLD GOLDEN CAT
CFE: 24.09.03, 27.03.15, 29.01.14
35, 38, 41
”Bazis” Limited Liability Company, ul. Suvorova, d. 92RU-440000
Penza (RU)
2017 11 30
2018 04 30
2018 04 12
1397449
ttec
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
9
TESAN İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ, Çobançesme Mahallesi Bilge
Sokak No:17,YenibosnaİSTANBUL (TR)
2017 12 05
2018 04 30
2018 04 12
1397473

LES P’TITS PROD
3, 8, 9, 10, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2017 12 06
2018 04 30
2018 04 12
1397508
HAPPY
CFE: 26.11.12, 27.05.12
7
Taizhou Happy Water Pump Co., Ltd., Da Yang Cheng Industry
Area,Daxi Town, Wenling CityZhejiang Province (CN)
2017 12 27
2018 04 30
2018 04 12
1397557
L’Essentiel
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2017 11 29
2018 04 30
2018 04 12
1397902
Cozily
CFE: 27.05.01
7
Wenling Jennfeng Industry Inc., No.1, Keji Road,Chengdong
Street,Wenling City317500 Zhejiang Province (CN)
2017 12 22
2018 05 07
2018 04 19
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1397905
NATURA’RT
CFE: 27.05.01
3
RICA s.p.a., Contrada Valcorrente, SNI-95032 BELPASSO (IT)
2017 11 17
2018 05 07
2018 04 19
1397906
BELL’AJA
CFE: 01.15.11
33
SOCIETÀ AGRICOLA SAN FELICE S.p.A., Corso Italia, 23I-20122
MILAN (IT)
2017 11 17
2018 05 07
2018 04 19
1397932
SAMURAI
20
Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu „Kompaniya
„METTA”, ul. Derevenskaya pereprava, 17BRU-450019 Ufa (RU)
2017 10 31
2018 05 07
2018 04 19
1398058
CFE: 19.09.01, 26.01.16, 28.03.00
21
Longshan Guoqing Black Pottery Factory, Longshan
Town,Zhangqiu City, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 11 27
2018 05 07
2018 04 19
1398063
VIVATICKET
9, 35, 37, 41, 42
VIVATICKET SPA, Via Antonio CANOVA,
16/20I-40138 BOLOGNA (BO) (IT)
2017 11 03
2018 05 07
2018 04 19
1398065
LONGI
CFE: 27.05.01
1, 4, 9
LONGi Green Energy Technology Co. ,Ltd., No.388 Middle
Aerospace Road,Chang’an District710100 Xi’an (CN)
2017 12 05
2018 05 07
2018 04 19
1398077
Chic
CFE: 01.15.05, 27.05.07, 29.01.13
34
Oleksandr Voychyshen, Korolova Str., 85, building 3, flat 27Odesa
65122 (UA)
2017 11 20
2018 05 07
2018 04 19
1398150
Blush
CFE: 03.13.01, 27.05.01
3, 8, 21
”ALEXANDAR” TRGOVINA NA VELIKO I MALO DOO NOVI SAD, Cara
Dušana 6921000 Novi Sad (RS)
2017 11 06
2018 05 07
2018 04 19
1398193
neoteric
CFE: 28.03
29, 35, 39
AL Hayat for foodstuffs-LLC, Building 63, eighth Zone, Lotus
District, Al Tagmoaa Al KhamesNew Cairo (EG)
2017 06 13
2018 05 14
2018 04 26
1398231
LCR BLACK EDITION
CFE: 27.05.01
25, 35
YÜCEL İSMAİLOĞULLARI, Orta Mh. Eminefendi Cd. No.
2Bayrampaşaİstanbul (TR)
2017 09 19
2018 05 14
2018 04 26
1398359
Adéquat
CFE: 29.01.12
35, 41, 42, 45
GROUPE ADEQUAT, 115 avenue du Maréchal de SaxeF-69003
Lyon (FR)
2017 11 07
2018 05 14
2018 04 26
1398368
Vivendi Sports
18, 25, 28, 35, 36, 41, 45
VIVENDI, 42, avenue de FriedlandF-75008 PARIS (FR)
2017 12 21
2018 05 14
2018 04 26
1398369
vivendi sports
CFE: 27.05.08
18, 25, 28, 35, 36, 41, 45
VIVENDI, 42, avenue de FriedlandF-75008 PARIS (FR)
2017 12 21
2018 05 14
2018 04 26
1398395
bayramefendi osmanlı kahvecisi
CFE: 27.03.01
30, 35, 43
OSMANLI KAHVECİSİ GIDA İÇECEK UNLU MAMÜLLER BAHARAT
KURUYEMİŞ İNŞAAT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bőlgesi, 3. Kısım Mahallesi, 30. Cadde, No:6,
DőşemealtıAntalya (TR)
2017 09 19
2018 05 14
2018 04 26
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1398729
BUMBLE
CFE: 27.05.03, 29.01.04
3, 5
HALITLAR GIDA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83414 Nolu,Cadde No: 55
ŞehitkamilGaziantep (TR)
2017 12 07
2018 05 14
2018 04 26
1398742
hasçelik
CFE: 29.01.12
6, 7, 8, 35, 40
HAS ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Tuzla Mermerciler
Organize SanayiBölgesi, 2. Sanayi Caddesi, No:10Tuzia-Istanbul
(TR)
2017 05 15
2018 05 14
2018 04 26
1399038
CFE: 28.03.00
1
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road and Westof No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
DevelopmentZone, DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26
1399039
CFE: 28.03.00
40
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road and Westof No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
DevelopmentZone, DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26
1399040
CFE: 28.03.00
1
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road and Westof No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
DevelopmentZone, DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26
1399041
CFE: 28.03.00
35
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road and Westof No.3 Gangxi Road in DongyingPort Economic
Development zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26

443
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.
1076065
CHARMING CHARLIE
9, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 35
CHARMING CHARLIE LLC, 5999 SAVOY DRIVE HOUSTON TX
77036 (US)
2013 08 22
2014 02 03
2013 12 26
1230379
SOFRA
CFE: 28.05.00
33
IVENA COMMERCE-VALENTIN SHOTEV ET, JAMES BOURCHIER STR.
116, FL.1 BG-1407 SOFIA (BG)
2014 06 09
2015 02 16
2015 01 01
1238212
WANDA
CFE: 26.04.18, 28.03.00
7
JIANGSU WANDA SPECIAL BEARING CO., LTD., NO. 189 YISHOU
SOUTH ROAD, RUGAO CITY JIANGSU PROVINCE (CN)
2014 10 21
2015 04 13
2015 03 05
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1287851
bagobag
16, 18, 20
Zoriana Wettreckt & Carsten Wettreck GbR (vertreten durch
die Gesellschafter: Carsten Wettreck, 13156 Berlin und Zoriana
Wettreck, 13156 Berlin), Beuthstraße 4313156 Berlin (DE)
2015 12 14
2016 03 29
2016 02 18
1291202
CFE: 28.05.00
2, 5
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «SOFITEKST»,
ul. Sovetskaya, d. 8/2, g. Solnechnogorsk,RU-141500
Solnechnogorsky r-n, Moskovskaya obl., (RU)
2015 12 24
2016 04 25
2016 03 10

4687

1317875
YAKOO
CFE: 26.15.01, 27.05.17
2
Guangzhou Yakoo Chemical Co., Ltd., No. 13 Xinghua East
Road,Tanbu Town,Huadu District,Guangzhou CityGuangdong
Province (CN)
2016 04 10
2016 12 19
2016 11 10
1324930
FELLINI
18, 25, 35
Limited Liability Company FELLINI, Gaidara Str., 29, ap. 18Odessa
65078 (UA)
2015 10 16
2017 01 09
2016 12 22
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

444

(B1) 229487 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 229550 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE
(B1) 220922 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie (brak pierwszej
strony rysunku - figur 1.1 i 1.2)
(B1) 229300 Postanowiono opis patentowy ponownie wydruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 229597 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229821 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(T3) 2088218 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego po
nownie opublikować ze względu na błędy stwierdzone przez EPO
(publikacja EP2088218 B9)

H. OGŁOSZENIA

445
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
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.
(B1) 212336 2008 12 18
09/2012
(-)
2018 11 02
Stop tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i sposób ob
róbki cieplnej stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
(B1) 212337 2008 12 18
09/2012
Stal konstrukcyjna stopowa do azotowania
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

(-)

2018 11 02

(B1) 225920 2014 11 18
06/2017
(-)
2018 09 27
Sposób wytwarzania nanosfer polilaktydowych z substancją far
maceutycznie czynną
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

(B1) 230792 2013 03 13
12/2018
(-)
2018 10 01
Wapniowy preparat organiczno-mineralny oraz sposób wytwarza
nia wapniowego preparatu organiczno-mineralnego
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 230793 2016 08 19
12/2018
(-)
2018 10 15
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu
karłowatości dw9 i sposób wykrywania recesywnego genu karło
watości dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin;
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
(B1) 230794 2014 02 05
12/2018
(10%) 2018 09 19
Sposób sorpcji gazowego SO2 z powietrza
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230795 2014 03 28
12/2018
(10%) 2018 09 19
Sposób usuwania siarki z powierzchni katalizatorów na bazie TiO2,
otrzymanego metodą siarczanową
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

Nr 12/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230796 2014 04 30
12/2018
(10%) 2018 09 20
Kompozyt na bazie poliamidu 12 i modyfikowanych nanorurek wę
glowych oraz sposób otrzymywania kompozytu na bazie poliami
du 12 i modyfikowanych nanorurek węglowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230797 2014 05 12
12/2018
(10%) 2018 10 03
Sposób dyspergowania nanorurek węglowych w cieczach
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

4689

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230860 2015 07 10
12/2018
(10%) 2018 09 19
Sposób wytwarzania mezoporowatego TiO2 o strukturze anatazu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
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OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

(B1) 230798 2015 04 22
12/2018
(10%) 2018 08 31
Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pocho
dzenia organicznego
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

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.

(B1) 230799 2016 04 27
12/2018
(10%) 2018 09 28
Silikonowa taśma samoprzylepna zawierająca napełniacz krzemia
nowy i o zwiększonej odporności termicznej oraz sposób wytwa
rzania silikonowej taśmy samoprzylepnej zawierającej napełniacz
krzemianowy i o zwiększonej odporności termicznej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(T3) 2346495
PREPARAT FARMACEUTYCZNY 514
DPO.0543 2018 11 07
KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED, CAMBRIDGE,
Wielka Brytania
EU/1/14/959 2018 05 08
LYNPARZA - OLAPARYB

(B1) 230800 2016 06 30
12/2018
(10%) 2018 10 09
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karło
watości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warun
kującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.)
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów;
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
(B1) 230857 2016 08 23
12/2018
(10%) 2018 09 28
Sposób zwiększania odporności termicznej samoprzylepnych kle
jów silikonowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230858 2014 01 31
12/2018
(10%) 2018 09 19
Sposób otrzymywania sorbentu do sorpcji gazowego CO2
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230859 2015 03 06
12/2018
(10%) 2018 09 19
Sposób modyfikacji ditlenku tytanu o strukturze anatazu otrzyma
nego metodą siarczanową

(T3) 2180790
Synergistyczna kompozycja chwastobójcza zawierająca pewne
kwasy pirydynokarboksylowe oraz pewne herbicydy stosowane
w uprawie zbóż i ryżu
DPO.0544 2018 11 07
Dow AgroSciences LLC, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone
Ameryki
R-31/2018 WU 2018 05 30 ZYPAR
64-88
2016 02 29
ZYPAR
(T3) 2534153
Sole i polimorfy 8-fluoro-2-{ 4-[(metyloamino} metylo]fenylo}
-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-onu
DPO.0545 2018 11 21
Pfizer Inc., NEW YORK, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1250 2018 05 24 RUBRACA - RUKAPARIB
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
W WUP nr 11/2018 w spisie treści CZĘŚĆ II - OGŁOSZENIA O UDZIE
LONYCH PRAWACH oraz na stronie 4000 w sekcji A. WY
NALAZKI w zakresie udzielonych patentów podano błęd
ny numer:
Jest: „(od nr 230481 do nr 230730 oraz 223069, 224374,
224348)”
Powinno być: „(od nr 230481 do nr 230730 oraz 223069,
224347, 224348)”

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje 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: 25.01.2019 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 niniej
szym ogłoszeniu.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e‑mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po ter
minie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumen
tów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne apli
kacje 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, wyzna
nie, 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 ochro
ny 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. Oso
bowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom pań
stwowym 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/kandy
datów 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 Ko
deks 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 przetwarza
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• prowadzenie badania formalnoprawnego zgłoszeń przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z badaniem
formalnoprawnym zgłoszeń.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie 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: 1 lutego 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-II”
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– 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”. 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.

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.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.
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