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Nr 1

Poz. 1 – 32

CZĘŚĆ I

KOMUNIKATY URZĘDOWE
1
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2018 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2106), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

262

Durka Mieczysław

Poznań

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2019 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2106), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

3042

Fiołka Janusz Marceli

Gliwice

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. wydaną na podstawie
art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2106), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1363

Wieluński Wojciech

Lublin
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Nr 1/2019

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)

Nr 1/2019
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A. WYNALAZKI
2
UDZIELONE PATENTY
(od nr 230 911 do nr 231 200)
B1 (11) 231140
(41) 2017 02 13
(51) A01D 41/12 (2006.01)
B07B 1/15 (2006.01)
B07B 1/46 (2006.01)
(21) 413386
(22) 2015 08 01
(72) OSTRZYŻEK MIROSŁAW, Stara Dąbia (PL); KOSTYRA
ZDZISŁAW, Stara Dąbia (PL)
(73) OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA,
Stara Dąbia (PL)
(54) Lamela skrzydła żaluzjowego urządzenia lub pojazdu mechanicznego
B1 (11) 231184
(41) 2012 05 07
(51) A01G 9/24 (2006.01)
(21) 392824
(22) 2010 11 02
(72) ROSIK DULEWSKA CZESŁAWA, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki
B1 (11) 230949
(41) 2017 10 23
(51) A23L 29/219 (2016.01)
C08B 31/04 (2006.01)
(21) 416949
(22) 2016 04 22
(72) FORTUNA TERESA, Kraków (PL); KRÓLIKOWSKA KAROLINA,
Kraków (PL); PIETRZYK SŁAWOMIR, Węgrzce (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej i skrobia modyfikowana
B1 (11) 230978
(41) 2017 09 25
(51) A24C 5/35 (2006.01)
B65G 47/51 (2006.01)
B65G 45/10 (2006.01)
(21) 416578
(22) 2016 03 22
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL); GIELNIEWSKI ADAM,
Trablice (PL); POTER JAKUB, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia zmienno-pojemnościowego zespołu transportowo-magazynującego na artykuły prętopodobne
przemysłu tytoniowego, zmienno-pojemnościowy zespół transportowo-magazynujący na artykuły prętopodobne przemysłu tytoniowego i sposób czyszczenia zmienno-pojemnościowego zespołu
transportowo-magazynującego na artykuły prętopodobne przemysłu tytoniowego
B1 (11) 230957
(41) 2018 04 09
(51) A47B 5/04 (2006.01)
B30B 15/04 (2006.01)
(21) 418935
(22) 2016 09 29
(72) HOLKA PIOTR, Bydgoszcz (PL)

(73) HOLKAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Mobilna platforma kompletacyjna
B1 (11) 231116
(41) 2018 05 21
(51) A47F 5/02 (2006.01)
A47F 5/16 (2006.01)
(21) 419407
(22) 2016 11 10
(72) WÓJCIK ARKADIUSZ, Sosnowiec (PL)
(73) PROXIMA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Podest obrotowy
B1 (11) 231099
(41) 2018 07 30
(51) A47L 9/14 (2006.01)
A47L 9/00 (2006.01)
(21) 420234
(22) 2017 01 18
(72) PLASKOWSKI MAREK, Poznań (PL)
(73) K&M GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszczyn (PL)
(54) Płytka do instalowania jednorazowego worka filtracyjnego
w odkurzaczu
B1 (11) 231129
(41) 2011 01 31
(51) A61B 5/05 (2006.01)
A61B 5/16 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
A61H 39/00 (2006.01)
(21) 388652
(22) 2009 07 28
(72) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(73) DYSZKIEWICZ ANDRZEJ, Cieszyn (PL)
(54) Urządzenie do pozaustrojowej elektrodiagnostyki, stymulacji
i obrazowania schorzeń głowy, tułowia i kończyn
B1 (11) 231151
(41) 2018 03 12
(51) A61B 5/16 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G09B 9/08 (2006.01)
(21) 418554
(22) 2016 09 03
(72) DŁUGIEWICZ PIOTR, Poznań (PL)
(73) AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Stanowisko bezinwazyjnej, neurokognitywnej oceny kompetencji operatora w układzie człowiek-maszyna w środkach transportu
B1 (11) 231086
(41) 2016 05 09
(51) A61B 5/055 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
G01N 24/10 (2006.01)
(21) 409951
(22) 2014 10 28
(72) CZECHOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); BARANOWSKI MIKOŁAJ,
Poznań (PL)
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(73) NOVILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposoby uzyskiwania projekcji w metodzie obrazowania EPRI
oraz układy do stosowania tych sposobów
B1 (11) 231102
(41) 2018 02 12
(51) A61B 5/103 (2006.01)
(21) 418151
(22) 2016 07 29
(72) MUSZ PRZEMYSŁAW, Trzebnica (PL); KUSZTAL MARIUSZ,
Wrocław (PL); GOŁĘBIOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
FIODORENKO-DUMAS ŻANNA, Nowy Śleszów (PL); DUMAS ILIAS,
Nowy Śleszów (PL)
(73) MUSZ PRZEMYSŁAW, Trzebnica (PL); KUSZTAL MARIUSZ,
Wrocław (PL); GOŁĘBIOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
FIODORENKO-DUMAS ŻANNA, Nowy Śleszów (PL); DUMAS ILIAS,
Nowy Śleszów (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wykonywania korytarzowego testu
wydolnościowego pacjenta
B1 (11) 231126
(41) 2016 12 05
(51) A61B 5/0492 (2006.01)
A61B 5/053 (2006.01)
A61N 1/05 (2006.01)
(21) 412485
(22) 2015 05 27
(72) BORYCKA KICIAK KATARZYNA, Warszawa (PL); PAŁKO
TADEUSZ, Warszawa (PL); ŁUKASIK WŁODZIMIERZ, Mokre (PL)
(73) OASIS DIAGNOSTICS SPÓŁKA AKCYJNA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Sposób oceny uszkodzeń mięśni dna miednicy oraz sonda
i zestaw do jego realizacji
B1 (11) 231059
(41) 2018 07 02
(51) A61B 17/70 (2006.01)
(21) 422118
(22) 2017 07 04
(72) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(73) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(54) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa
B1 (11) 231060
(41) 2018 07 02
(51) A61B 17/70 (2006.01)
(21) 424183
(22) 2018 01 03
(72) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(73) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(54) Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa
B1 (11) 231061
(41) 2018 07 02
(51) A61B 17/70 (2006.01)
A61F 2/44 (2006.01)
(21) 424603
(22) 2018 02 15
(72) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(73) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(54) Urządzenie do stabilizacji sztucznych krążków międzykręgowych
B1 (11) 230987
(41) 2018 03 12
(51) A61F 2/06 (2013.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 418488
(22) 2016 08 29
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); KREMPSKI-SMEJDA
MICHAŁ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ, Łódź (PL); PODGÓRSKI
MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Kondycjoner sztucznych naczyń krwionośnych
B1 (11) 230973
(51) A61K 6/00 (2006.01)
A61K 9/10 (2006.01)
A61K 33/20 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)

(41) 2017 05 08
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(21) 414541
(22) 2015 10 26
(72) PAWŁOWSKI WOJCIECH, Stalowa Wola (PL); KRASOWSKA
MAŁGORZATA, Stalowa Wola (PL)
(73) PAWŁOWSKI WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE CERKAMED, Stalowa Wola (PL)
(54) Podchloryn sodu w żelu do zastosowania w stomatologii
B1 (11) 231163
(41) 2015 07 20
(51) A61K 31/197 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61K 31/714 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 409542
(22) 2012 12 14
(30) 2011/014042
2011 12 16
MX
(86) 2012 12 14
PCT/IB12/57345
(87) 2013 06 20
WO13/088410
(72) SENOSIAIN ARROYO HÉCTOR, Colonia Anáhuac (MX); ARZOLA
PANIAGUA MARÍA ANGÉLICA, Colonia Anáhuac (MX)
(73) LABORATORIOS SENOSIAIN S.A. DE C.V., Colonia Chapultepec
Polanco (MX)
(54) Kombinacja i kompozycja farmaceutyczna do zastosowania
w leczeniu i/lub zapobieganiu bólowi z powodu umiarkowanych
do ciężkich neuralgii o różnorodnym umiejscowieniu
B1 (11) 231174
(41) 2011 01 17
(51) A61K 31/506 (2006.01)
(21) 388511
(22) 2009 07 09
(72) OSTROWICZ ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia stałych postaci leku zawierającego
4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo) metylo]-N-[4-metylo-3-[(4-pirydyn-3ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamid w formie krystalicznej
odmiany alfa soli addycyjnej z kwasem metanosulfonowym
B1 (11) 231080
(41) 2012 01 30
(51) A61K 35/741 (2015.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61K 31/194 (2006.01)
A61P 1/00 (2006.01)
(21) 391985
(22) 2010 07 28
(72) MICHAŁOWSKI PAWEŁ ANDRZEJ, Michałów Grabina (PL);
KICIAK ADAM, Warszawa (PL); KICIAK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) BIOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Macierzysz (PL)
(54) Zastosowanie mieszaniny bakterii probiotycznych w mieszaninie z krótkołańcuchowymi kwasami organicznymi (SCFA), do wytwarzania preparatu do utrzymywania homeostazy bakteryjnej
i kwasowo-zasadowej dolnego odcinka przewodu pokarmowego
zwierząt monogastrycznych, w tym w jelicie cienkim i grubym człowieka oraz preparat
B1 (11) 231158
(41) 2016 02 29
(51) A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/145 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
(21) 410063
(22) 2014 11 04
(30) P-409298
2014 08 28
PL
(72) GÓRA-SOCHACKA ANNA, Warszawa (PL); STACHYRA ANNA,
Warszawa (PL); SIRKO AGNIESZKA, Warszawa (PL); ZAGÓRSKI-OSTOJA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); REDKIEWICZ PATRYCJA,
Tłuszcz (PL); GAWARECKA KATARZYNA, Warszawa (PL); CHOJNACKI
TADEUSZ, Warszawa (PL); SKORUPIŃSKA-TUDEK KAROLINA,
Warszawa (PL); KULA-ŚWIEŻEWSKA EWA, Warszawa (PL); RAK
MONIKA, Osiek Jasielski (PL); MADEJA ZBIGNIEW, Kraków (PL);
MASNYK MAREK, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI MAREK,
Warszawa (PL); OCHAŁEK ANNA, Bieździedza (PL)
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(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Warszawa (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL);
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Szczepionka, kompozycja farmaceutyczna, nośnik kwasów
nukleinowych oraz innych substancji aktywnych biologicznie, zastosowanie kompozycji do wytwarzania szczepionki oraz zastosowanie kationowych pochodnych poliprenoli PTAI do wytwarzania
substancji immunomodulujących
B1 (11) 231176
(41) 2015 06 22
(51) A61L 27/34 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61L 31/10 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
C23C 16/44 (2006.01)
(21) 406603
(22) 2013 12 19
(72) BRZYCHCZY-WŁOCH MONIKA, Kraków (PL); GĘBAROWSKA
KATARZYNA, Gliwice (PL); GOŁDA-CĘPA MONIKA, Kraków (PL);
KASPERCZYK JANUSZ, Katowice (PL); KOTARBA ANDRZEJ,
Kraków (PL); MUSIAŁ-KULIK MONIKA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE, Kraków (PL);
CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki
ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego
uwalniania leków
B1 (11) 231192
(41) 2017 12 04
(51) A61N 5/10 (2006.01)
G01D 21/00 (2006.01)
(21) 417366
(22) 2016 05 30
(72) KOSTECKI TOMASZ, Katowice (PL)
(73) KOSTECKI TOMASZ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do symulacji deformacji objętości narządów anatomicznych klatki piersiowej pacjenta w badaniach obrazowych
B1 (11) 230927
(41) 2018 06 18
(51) A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 419720
(22) 2016 12 07
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA
I NADZORU FIMARC, Wiry (PL)
(54) Kurtyna przeciwpożarowa z grawitacyjnie rozwijanym płaszczem
B1 (11) 231043
(41) 2016 05 23
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
E21C 41/32 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
(21) 414391
(22) 2015 10 16
(72) BIAŁECKA BARBARA, Mysłowice (PL); ŚWINDER HENRYK,
Zabrze (PL); JASTRZĄB KRZYSZTOF, Bytom (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Mieszanina do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglowych
B1 (11) 231044
(41) 2016 05 23
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
E21C 41/32 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
(21) 414392
(22) 2015 10 16
(72) BIAŁECKA BARBARA, Mysłowice (PL); ŚWINDER HENRYK,
Zabrze (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL)
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(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Mieszanina do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglowych
B1 (11) 231045
(41) 2016 07 18
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
E21C 41/32 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
(21) 414394
(22) 2015 10 16
(72) BIAŁECKA BARBARA, Mysłowice (PL); ŚWINDER HENRYK,
Zabrze (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Mieszanina do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglowych
B1 (11) 231046
(41) 2016 05 23
(51) A62D 3/33 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
E21C 41/32 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
(21) 414395
(22) 2015 10 16
(72) BIAŁECKA BARBARA, Mysłowice (PL); ŚWINDER HENRYK,
Zabrze (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Mieszanina do likwidacji emisji rtęci z hałd odpadów powęglowych
B1 (11) 231002
(41) 2016 08 16
(51) B01D 15/08 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
C22B 34/24 (2006.01)
(21) 411144
(22) 2015 02 02
(72) JAKÓBIK-KOLON AGATA, Kleszczów (PL); MILEWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); TURKOWSKA MAGDALENA, Gliwice (PL); SMOLIK
MAREK, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); INSTYTUT NOWYCH
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób oddzielania niobu (V) od tantalu (V) metodą chromatografii ekstrakcyjnej
B1 (11) 231037
(41) 2015 03 16
(51) B01D 33/46 (2006.01)
(21) 405289
(22) 2013 09 09
(72) SMYKLA MARIAN, Tarnobrzeg (PL)
(73) SMYKLA MARIAN, Tarnobrzeg (PL)
(54) Filtr dynamiczny
B1 (11) 231035
(41) 2014 12 22
(51) B01D 35/22 (2006.01)
(21) 404334
(22) 2013 06 17
(72) RAWICKI NORBERT, Gliwice (PL); NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Filtr do cieczy zwrotnie płukany
B1 (11) 231036
(41) 2015 03 16
(51) B01D 53/64 (2006.01)
(21) 405249
(22) 2013 09 05
(72) GOSTOMCZYK MIECZYSŁAW ADAM, Wrocław (PL); JĘDRUSIK
MARIA, Wrocław (PL); ŚWIERCZOK ARKADIUSZ, Wrocław (PL);
KRZYŻYŃSKA RENATA, Wrocław (PL); MAZUREK JERZY, Lyski (PL);
HALFAR PIOTR, Racibórz (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób redukcji emisji rtęci z kotłów spalających węgiel
B1 (11) 231112
(51) B01D 53/85 (2006.01)
B01J 19/30 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)

(41) 2015 12 07
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(21) 408337
(22) 2014 05 26
(72) BARTELMUS GRAŻYNA, Gliwice (PL); SARZYŃSKI RAFAŁ,
Gliwice (PL); GĄSZCZAK AGNIESZKA, Katowice (PL); JAROSZYŃSKI
MIECZYSŁAW, Gliwice (PL); JASCHIK MANFRED, Mikołów (PL)
(73) ICHEMAD-PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); INSTYTUT INŻYNIERII
CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gliwice (PL)
(54) Bioreaktor strużkowy do oczyszczania gazu i sposób oczyszczania gazu
B1 (11) 231106
(41) 2014 10 27
(51) B01F 5/06 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
(21) 403677
(22) 2013 04 25
(72) KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL);
FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); STRUK MAGDALENA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik statyczny do mieszania cieczy, zwłaszcza biocieczy
B1 (11) 231194
(41) 2016 02 15
(51) B01F 5/16 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)
(21) 409058
(22) 2014 08 01
(72) ADAMEK MARIAN, Gliwice (PL); ADAMEK RADOSŁAW,
Gliwice (PL); DANEK KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) ICHEMAD-PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Dyspergator przepływowy
B1 (11) 231105
(41) 2014 10 27
(51) B01F 7/04 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
(21) 403676
(22) 2013 04 25
(72) KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL); NAWROTEK PAWEŁ, Szczecin (PL); FIJAŁKOWSKI
KAROL, Szczecin (PL); STRUK MAGDALENA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło do mieszania cieczy, zwłaszcza biocieczy
B1 (11) 231104
(41) 2014 10 27
(51) B01F 7/18 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
(21) 403675
(22) 2013 04 25
(72) KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL); FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); NAWROTEK
PAWEŁ, Szczecin (PL); STRUK MAGDALENA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik do mieszania cieczy, zwłaszcza do biocieczy
B1 (11) 231103
(41) 2016 04 11
(51) B01J 21/10 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
(21) 409689
(22) 2014 10 07
(72) PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); GRZEŚKOWIAK
MAGDALENA, Szczecin (PL); MORAWSKI ANTONI WALDEMAR,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Złoże do fotokatalitycznego usuwania siarkowodoru z powietrza oraz sposób wytwarzania złoża do fotokatalitycznego usuwania
siarkowodoru z powietrza
B1 (11) 230992
(51) B01J 29/40 (2006.01)

(41) 2018 06 04
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C07C 35/18 (2006.01)
C07C 35/28 (2006.01)
C07C 45/27 (2006.01)
C07C 47/225 (2006.01)
C07C 49/627 (2006.01)
C07C 29/00 (2006.01)
(21) 419524
(22) 2016 11 21
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR, Szczecin (PL); SERAFIN
JAROSŁAW, Szczecin (PL); MORAWSKI WALDEMAR ANTONI,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób katalitycznego utleniania α-pinenu
B1 (11) 231009
(41) 2016 05 09
(51) B01L 9/06 (2006.01)
(21) 410039
(22) 2014 11 03
(72) MUSIOŁ ROBERT, Będzin (PL); MUSIOŁ PAULINA,
Częstochowa (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Statyw na pojemniki laboratoryjne, zwłaszcza fiolki lub probówki
B1 (11) 230916
(41) 2018 07 30
(51) B02C 13/28 (2006.01)
B02C 13/04 (2006.01)
(21) 420310
(22) 2017 01 26
(72) MAZIARZ JAN, Legnica (PL); GÓRSKI KRZYSZTOF, Legnica (PL);
KOZINA WOJCIECH, Polkowice (PL); ONUFRYK DANIEL, Polkowice (PL);
JACAK JANUSZ, Legnica (PL)
(73) KGHM ZANAM SPÓŁKA AKCYJNA, Polkowice (PL)
(54) Młotek wahliwy kruszarki
B1 (11) 231033
(41) 2014 11 24
(51) B03B 5/06 (2006.01)
(21) 403865
(22) 2013 05 13
(72) PILLICH MARIAN, Katowice (PL); ŚMIESZEK JÓZEF, Gliwice (PL);
GRABOWSKI TADEUSZ, Gliwice (PL); GRAMAŁA JAN, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); ZAKŁAD
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Stół koncentracyjny
B1 (11) 231049
(41) 2017 09 11
(51) B03C 3/06 (2006.01)
(21) 416326
(22) 2016 02 29
(72) KOCIK MAREK, Gdańsk (PL); PODLIŃSKI JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie pompująco-odpylające do oczyszczania powietrza
oraz sposób jego działania
B1 (11) 230928
(41) 2018 06 18
(51) B05B 1/30 (2006.01)
B05B 1/00 (2006.01)
(21) 419697
(22) 2016 12 06
(72) ANTAS STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Rozpylacz pneumatyczny
B1 (11) 231007
(41) 2013 11 12
(51) B05C 11/02 (2006.01)
D21H 25/10 (2006.01)
(21) 399127
(22) 2012 05 09
(72) KRÓL JAN, Głuchołazy (PL); WNĘK KRZYSZTOF,
Nowy Świętów (PL)
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(73) SCHATTDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne (PL)
(54) Urządzenie do wyrównywania i ustalania grubości warstwy
środka płynnego nanoszonego na materiał
B1 (11) 231054
(41) 2018 03 26
(51) B05D 1/04 (2006.01)
C09D 5/03 (2006.01)
(21) 418738
(22) 2016 09 19
(72) KOWALSKI MACIEJ, Seligów (PL)
(73) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA
KOMUNIKACYJNEGO TAPS, Seligów (PL)
(54) Sposób pokrycia farbami proszkowymi elementów kompozytowych z żywicy syntetycznej
B1 (11) 231196
(41) 2014 04 14
(51) B09B 3/00 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/36 (2007.01)
A62D 101/43 (2007.01)
(21) 401151
(22) 2012 10 11
(72) SIKORSKA AGATA, Siedlce (PL)
(73) EKO PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób stabilizacji substancji niebezpiecznych dla środowiska
B1 (11) 231134
(41) 2014 09 29
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C03C 25/002 (2018.01)
C03C 25/70 (2006.01)
(21) 403316
(22) 2013 03 27
(72) FOLTYNOWICZ ZENON, Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ,
Poznań (PL); PISZCZEK KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); MARKS DAMIAN,
Bydgoszcz (PL); ZAJCHOWSKI STANISŁAW, Bydgoszcz (PL);
TOMASZEWSKA JOLANTA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM.
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL);
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych
B1 (11) 231076
(41) 2018 04 09
(51) B21C 23/08 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21J 9/02 (2006.01)
B21C 26/00 (2006.01)
(21) 418911
(22) 2016 09 28
(72) MICHALCZYK JACEK, Częstochowa (PL); SULIGA MACIEJ,
Borowno (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania radiatora
B1 (11) 231118
(41) 2016 03 14
(51) B21D 22/20 (2006.01)
B05B 12/06 (2006.01)
(21) 409412
(22) 2014 09 08
(72) ANTOSZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(73) ANTOSZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(54) Sposób powlekania powierzchni blachy środkiem smarnym
oraz urządzenie natryskowe do powlekania powierzchni blachy
środkiem smarnym
B1 (11) 230924
(51) B21D 24/02 (2006.01)
B21D 24/04 (2006.01)
B21D 51/26 (2006.01)
(21) 417449

(41) 2017 12 18

(22) 2016 06 07
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(72) BUDZYN ROBERT, Jasień (PL); FURMAN ANDRZEJ,
Brzesko (PL); BARAN ROBERT, Rzezawa (PL); KOCIOŁEK MACIEJ,
Brzesko (PL); STYRNA TADEUSZ, Borzęcin (PL); BRODAWKA
ŁUKASZ, Błonie (PL); SIEDLIK MICHAŁ, Bochnia (PL); RĘKAS ARTUR,
Kraków (PL); LATOS TOMASZ, Deszno (PL); KUREK MAGDALENA,
Brody (PL)
(73) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Narzędzia i urządzenie do wytwarzania opakowań z blachy
metalowej
B1 (11) 230950
(41) 2018 01 29
(51) B21D 28/24 (2006.01)
B21D 28/28 (2006.01)
(21) 418024
(22) 2016 07 21
(72) JEŻ ROBERT, Wadowice Górne (PL); KOŚCIELNY PIOTR,
Wadowice Górne (PL); DOLOT GRZEGORZ, Wola Wadowska (PL)
(73) STALMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piątkowiec (PL)
(54) Urządzenie do wykonywania otworów poprzecznych, zwłaszcza w elementach złącznych
B1 (11) 231115
(41) 2018 07 30
(51) B21D 53/04 (2006.01)
B23K 101/14 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
(21) 420202
(22) 2017 01 16
(72) RACHFAŁ ADAM, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(73) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna Tryniecka (PL)
(54) Moduł grzewczo-chłodzący i sposób wykonania modułu grzewczo-chłodzącego, zwłaszcza do zastosowań w przemysłowych urządzeniach wymiany ciepła oraz grzejnikach centralnego ogrzewania
B1 (11) 231197
(41) 2014 08 04
(51) B22C 1/18 (2006.01)
B22C 5/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 406388
(22) 2013 12 05
(72) STACHOWICZ MATEUSZ, Wrocław (PL); GRANAT KAZIMIERZ,
Oborniki Śląskie (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób regeneracji mas formierskich lub rdzeniowych ze spoiwami nieorganicznymi
B1 (11) 231121
(41) 2016 06 20
(51) B22C 1/18 (2006.01)
B22C 9/02 (2006.01)
B22C 9/22 (2006.01)
(21) 410513
(22) 2014 12 11
(72) MADEJ WŁADYSŁAW, Kraków (PL); KARWIŃSKI ALEKSANDER,
Kraków (PL); IZDEBSKA-SZANDA IRENA, Kraków (PL); ANGRECKI
MICHAŁ, Niegowić (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza warstwowych form odlewniczych dla odlewnictwa precyzyjnego
B1 (11) 231122
(41) 2016 06 20
(51) B22C 1/22 (2006.01)
B22C 3/00 (2006.01)
B22C 1/02 (2006.01)
B22C 1/00 (2006.01)
(21) 410514
(22) 2014 12 11
(72) MADEJ WŁADYSŁAW, Kraków (PL); KARWIŃSKI ALEKSANDER,
Kraków (PL); IZDEBSKA-SZANDA IRENA, Kraków (PL); ANGRECKI
MICHAŁ, Niegowić (PL)
(73) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków (PL)
(54) Ciekła masa ceramiczna do wytwarzania form odlewniczych,
zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego
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B1 (11) 231029
(41) 2013 04 29
(51) B22C 5/04 (2006.01)
B22C 5/06 (2006.01)
B22C 5/08 (2006.01)
B22C 23/02 (2006.01)
B02C 23/14 (2006.01)
(21) 400131
(22) 2012 07 25
(72) DAŃKO JÓZEF, Kraków (PL); HOLTZER MARIUSZ, Kraków (PL);
DAŃKO RAFAŁ, Kraków (PL); HOLTZER GRZEGORZ, Kraków (PL);
KUŹMIN JERZY, Opole (PL); MATUSZEWSKI KRZYSZTOF, Opole (PL);
PRZYBYŁA KAROL, Chróścina (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do wibracyjnej regeneracji zużytej masy odlewniczej
B1 (11) 230941
(41) 2017 07 31
(51) B23B 29/24 (2006.01)
(21) 415962
(22) 2016 01 29
(72) ŚWIERZY MICHAŁ, Rzeszów (PL)
(73) REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Wielofunkcyjna głowica tokarska
B1 (11) 230945
(41) 2017 09 25
(51) B23C 5/10 (2006.01)
(21) 416523
(22) 2016 03 15
(72) ŚWIEBODA PIOTR, Krosno (PL); GONET JACEK, Korczyna (PL);
DĘTKOŚ RAFAŁ, Lubla (PL)
(73) SEGER CUTTING TOOLS OZGA MIKUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Wiśniowa (PL)
(54) Frez walcowo-czołowy
B1 (11) 230977
(41) 2017 07 03
(51) B23D 47/04 (2006.01)
B23D 47/02 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01)
(21) 415556
(22) 2015 12 28
(72) MŁYNARSKI BOHDAN, Warszawa (PL); LENIK JERZY,
Warszawa (PL); WOŹNIAK ROMAN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do rozdzielania wyrobów wielomateriałowych, zwłaszcza płytek drukowanych
B1 (11) 230961
(41) 2018 07 30
(51) B23K 11/36 (2006.01)
B23K 20/26 (2006.01)
(21) 420285
(22) 2017 01 24
(72) WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL); GARUS JERZY,
Czechowice-Dziedzice (PL); WÓJCIK PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL); GARUS JERZY,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(54) Sposób szczelnego zamknięcia profilu metalowego zwłaszcza
aluminiowego lub tworzywowego jednokanałowego lub wielokanałowego zamkniętego
B1 (11) 230975
(41) 2017 06 19
(51) B23P 15/14 (2006.01)
F16H 55/12 (2006.01)
(21) 415156
(22) 2015 12 07
(72) FULARSKI ROBERT, Rzeszów (PL); KACZOR PAWEŁ, Rzeszów (PL);
ROMASZKO KRYSTYNA, Rzeszów (PL); SIUTA MARIUSZ, Rzeszów (PL);
STOPA ANDRZEJ, Zaczernie (PL)
(73) PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania i przyrząd do wytwarzania pierścieniowych kół zębatych wielowieńcowych
B1 (11) 230956
(51) B23P 19/00 (2006.01)

(41) 2018 04 09

Nr 1/2019

(21) 418900
(22) 2016 09 28
(72) DĄBROWSKI ANDRZEJ, Brzyście (PL); DROŻDŻOWSKI PIOTR,
Łysakówek (PL); MANIJAK PIOTR, Mielec (PL)
(73) ANDREX-DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Brzyście (PL)
(54) Urządzenie do zautomatyzowanego wytwarzania uszczelnień
kompozytowych i sposób wytwarzania uszczelnień kompozytowych
B1 (11) 231100
(41) 2016 08 29
(51) B23P 19/06 (2006.01)
B23P 19/00 (2006.01)
(21) 411402
(22) 2015 02 26
(72) BŁAŻEK PIOTR, Kępno (PL); JERCZYŃSKI JACEK, Piaski (PL)
(73) BŁAŻEK PIOTR, Kępno (PL); JERCZYŃSKI JACEK, Piaski (PL)
(54) Zestaw urządzeń do poziomowania elementów płytowych,
montowania w nich nakrętek kłowych oraz do odbioru tych elementów
B1 (11) 230967
(41) 2016 05 09
(51) B23Q 1/00 (2006.01)
B23Q 15/06 (2006.01)
B23Q 11/14 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
B23Q 39/02 (2006.01)
(21) 410026
(22) 2014 11 06
(72) DORYK JACEK, Gdańsk (PL); DORYK ROBERT, Gdańsk (PL);
WILCZYŃSKI JACEK, Gdańsk (PL)
(73) DORYK JACEK DORPOL, Gdańsk (PL)
(54) Ploter CNC do obróbki tworzyw
B1 (11) 231191
(41) 2018 02 26
(51) B23Q 1/00 (2006.01)
B23Q 1/25 (2006.01)
(21) 418308
(22) 2016 08 12
(72) ŁUSZCZEWSKI PAWEŁ, Śrem (PL); GESSNER ANDRZEJ, Zimin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ i sposób ustawiania korpusów obrabiarkowych do obróbki
B1 (11) 230948
(41) 2017 10 09
(51) B23Q 1/28 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
(21) 416664
(22) 2016 03 29
(72) PIEŚNIEWSKI PAWEŁ, Góraszka (PL); TCHÓRZEWSKI DARIUSZ,
Pruszków (PL); MACHYNIA ZBIGNIEW, Kraków (PL); CZECHOWSKI
KAZIMIERZ, Kraków (PL); TOBOŁA DANIEL, Brzesko (PL)
(73) CNC INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) System mocowań z modułem bazująco-mocującym stosowany
w obrabiarkach
B1 (11) 230988
(41) 2018 04 09
(51) B24B 41/047 (2006.01)
(21) 418830
(22) 2016 09 26
(72) PLICHTA JAROSŁAW, Koszalin (PL); NADOLNY KRZYSZTOF,
Chłopska Kępa (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Dwunarzędziowa głowica szlifierska
B1 (11) 231142
(41) 2017 07 03
(51) B24B 49/00 (2012.01)
B24B 49/18 (2006.01)
B24B 49/08 (2006.01)
(21) 415482
(22) 2015 12 23
(72) ŻYŁKA ŁUKASZ, Rzeszów (PL); BABIARZ ROBERT, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób i układ kompensacji zużycia ściernicy

Nr 1/2019
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B1 (11) 230995
(41) 2018 04 09
(51) B24D 5/06 (2006.01)
(21) 418914
(22) 2016 09 29
(72) PLICHTA JAROSŁAW, Koszalin (PL); NADOLNY KRZYSZTOF,
Chłopska Kępa (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Hybrydowe składane narzędzie ścierne

B31B 50/26 (2017.01)
B31B 50/60 (2017.01)
(21) 418787
(22) 2016 09 21
(72) ROGIEWICZ WALDEMAR, Sędziny (PL)
(73) PROTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Formierka opakowań klapowych

B1 (11) 230989
(41) 2018 04 09
(51) B24D 7/10 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01)
(21) 418833
(22) 2016 09 26
(72) PLICHTA JAROSŁAW, Koszalin (PL); NADOLNY KRZYSZTOF,
Chłopska Kępa (PL); SUTOWSKI PAWEŁ, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Sposób doprowadzenia chłodziwa do strefy szlifowania z zastosowaniem przedłużki wrzeciona ściernicy

B1 (11) 231178
(41) 2016 04 11
(51) B32B 15/00 (2006.01)
H01P 3/18 (2006.01)
(21) 409727
(22) 2014 10 07
(72) OGANISIAN KAREN, Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW,
Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału o ujemnym współczynniku
załamania i jego zastosowanie

B1 (11) 230931
(41) 2016 09 26
(51) B28B 23/08 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
B29C 47/20 (2006.01)
(21) 411575
(22) 2015 03 13
(72) KRAM JAROSŁAW, Bogucice (PL); DYBA MACIEJ, Bochnia (PL)
(73) AQUER MACIEJ DYBA, JAROSŁAW KRAM SPÓŁKA JAWNA,
Mikluszowice (PL)
(54) Zespół odlewniczy kształtujący uszczelniającą tuleję przepustową
B1 (11) 230969
(41) 2016 08 16
(51) B29C 43/24 (2006.01)
B29C 43/30 (2006.01)
B29D 7/00 (2006.01)
(21) 411182
(22) 2015 02 06
(72) JANIK WOJCIECH, Bolechowice (PL); JANIK WIESŁAW, Kraków (PL)
(73) JANIK WOJCIECH, Bolechowice (PL); JANIK WIESŁAW, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania tworzywa trwale plastycznego
B1 (11) 230951
(41) 2018 02 26
(51) B29C 47/68 (2006.01)
(21) 418403
(22) 2016 08 19
(72) BAGSIK RUDOLF, Przezchlebie (PL)
(73) BAGSIK RUDOLF, Przezchlebie (PL)
(54) Bolec suwakowy do bolcowego zmieniacza sit
B1 (11) 231092
(41) 2017 09 11
(51) B29C 64/255 (2017.01)
B29C 64/295 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B22F 3/105 (2006.01)
(21) 416437
(22) 2016 03 09
(72) SZCZUREK PAWEŁ, Kraków (PL); GŁOWACKI KONRAD, Ustka (PL);
GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania obiektów trójwymiarowych metodą selektywnego spiekania
B1 (11) 231022
(41) 2018 04 09
(51) B29D 29/08 (2006.01)
B29C 71/04 (2006.01)
(21) 418952
(22) 2016 09 30
(72) DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) WILHELM HERM MULLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wieloetapowego ulepszania pasa zębatego
B1 (11) 230955
(51) B31B 50/00 (2017.01)

(41) 2018 03 26

B1 (11) 230962
(41) 2018 08 13
(51) B41M 3/00 (2006.01)
H04N 1/54 (2006.01)
(21) 420372
(22) 2017 02 01
(72) ZYSIEK DARIUSZ, Ludwinów (PL); DĄBROWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) ZYSIEK DARIUSZ DRUKARNIA NESTORPACK, Ludwinów (PL)
(54) System do druku obrazów wielobarwnych i sposób drukowania
obrazów wielobarwnych
B1 (11) 230947
(41) 2017 10 09
(51) B60C 7/00 (2006.01)
B60C 17/00 (2006.01)
B60C 11/24 (2006.01)
(21) 416652
(22) 2016 03 25
(72) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(73) JANOSZEK ZBIGNIEW, Bielsko-Biała (PL)
(54) Opona do kół, zwłaszcza samochodów/samolotów i innych
pojazdów kołowych
B1 (11) 231047
(41) 2017 05 08
(51) B60K 17/16 (2006.01)
B60K 17/346 (2006.01)
F16H 3/50 (2006.01)
F16H 48/08 (2006.01)
F16H 37/08 (2006.01)
(21) 414530
(22) 2015 10 26
(72) DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Mechanizm różnicowy
B1 (11) 231051
(41) 2017 01 30
(51) B60K 17/354 (2006.01)
B62D 12/00 (2006.01)
B60G 3/18 (2006.01)
B62D 51/06 (2006.01)
(21) 418203
(22) 2016 08 05
(72) SIERZPUTOWSKI GUSTAW, Wrocław (PL); DUDZIŃSKI PIOTR,
Wrocław (PL); KONIECZNY ADAM, Ziębice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pojazd o zmiennej strukturze i właściwościach układu podwoziowego
B1 (11) 231014
(41) 2017 06 19
(51) B60K 26/02 (2006.01)
G01N 21/35 (2014.01)
G01N 33/497 (2006.01)
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(21) 415226
(22) 2015 12 10
(72) KUBICKI JAN, Warszawa (PL); KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MŁYŃCZAK JAROSŁAW, Łomianki (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie z ruchomą przesłoną do zdalnego wykrywania par
alkoholu w poruszających się pojazdach
B1 (11) 230963
(41) 2018 08 27
(51) B60M 1/26 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
(21) 420586
(22) 2017 02 19
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); LEWANDOWSKI
MIROSŁAW, Warszawa (PL); SZELĄG ADAM, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sieć trakcyjna górna skompensowana
B1 (11) 231083
(41) 2015 08 31
(51) B60N 2/427 (2006.01)
B60N 2/42 (2006.01)
(21) 407316
(22) 2014 02 24
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Szeligi (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Szeligi (PL); LISIECKI JAKUB, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Sprężynowy absorber energii
B1 (11) 230920
(41) 2016 11 07
(51) B60P 3/20 (2006.01)
(21) 412236
(22) 2015 05 05
(72) SKOŁUD MICHAŁ, Mikołów (PL)
(73) SKOŁUD MICHAŁ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWY SEMIPLAST, Mikołów (PL)
(54) Przegroda termiczna
B1 (11) 231039
(41) 2016 07 04
(51) B60T 15/42 (2006.01)
B60T 15/18 (2006.01)
B60T 13/57 (2006.01)
B60T 8/48 (2006.01)
(21) 410729
(22) 2014 12 22
(72) KAMIŃSKI ZBIGNIEW, Białystok (PL); KULIKOWSKI KRZYSZTOF,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie wyprzedzające do pneumatycznego zaworu uruchamiającego hamulce przyczepy
B1 (11) 230942
(41) 2017 08 16
(51) B61L 21/00 (2006.01)
(21) 415980
(22) 2016 02 01
(72) SOWA KAZIMIERZ, Gliwice (PL); BORSZOWSKI MARCIN,
Piekary Śląskie (PL); TURCZYN MARCIN, Zabrze (PL); BOTOR
MARCIN, Orzesze (PL); CICHOŃSKI WITOLD, Gliwice (PL); GÓRAL
AGNIESZKA, Katowice (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) System blokady liniowej z modułem MPE
B1 (11) 231052
(41) 2017 06 05
(51) B62D 53/02 (2006.01)
B62D 12/00 (2006.01)
(21) 418204
(22) 2016 08 05
(72) SIERZPUTOWSKI GUSTAW, Wrocław (PL); DUDZIŃSKI PIOTR,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ jezdny o adaptacyjnie regulowanym przegubie skrętu
i przegubie wahań członów pojazdu przegubowego
B1 (11) 231018
(51) B62D 67/00 (2006.01)

(41) 2018 01 29

Nr 1/2019

B09B 3/00 (2006.01)
B02C 18/00 (2006.01)
(21) 418085
(22) 2016 07 26
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); SMEKTALSKI ALBERT,
Kicin (PL); SANCEWICZ JANUSZ, Dychów (PL); STACHOWIAK
ROMAN, Poznań (PL); JASIEWICZ MACIEJ, Leszno (PL)
(73) RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(54) Nóż stały do cięcia opon
B1 (11) 231017
(41) 2018 01 29
(51) B62D 67/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B02C 18/00 (2006.01)
(21) 418086
(22) 2016 07 26
(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL); SMEKTALSKI ALBERT,
Kicin (PL); SANCEWICZ JANUSZ, Dychów (PL); STACHOWIAK
ROMAN, Poznań (PL); JASIEWICZ MACIEJ, Leszno (PL)
(73) RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem (PL)
(54) Sposób predykcji optymalnego momentu wymiany noży w maszynie do rozdrabniania zużytych opon
B1 (11) 231190
(41) 2018 05 21
(51) B64C 27/02 (2006.01)
B64D 17/80 (2006.01)
(21) 419467
(22) 2016 11 15
(72) BARCZAK TOMASZ, Warszawa (PL); GŁOWACKI DOMINIK,
Częstochowa (PL); RODZEWICZ MIROSŁAW, Warszawa (PL); FIGAT
MARCIN, Warszawa (PL); GRABOWSKI TOMASZ,
Konstancin-Jeziorna (PL); SZCZEPANIK TOMASZ,
Grodzisk Mazowiecki (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) Zespół ratowniczy do wiropłatów
B1 (11) 231145
(41) 2017 04 24
(51) B64C 29/00 (2006.01)
B64B 1/06 (2006.01)
B64C 27/20 (2006.01)
(21) 414381
(22) 2015 10 15
(72) STEFANIUK MICHAŁ, Kraków (PL); KRET ANNA,
Stalowa Wola (PL); CYGAL ADAM, Skrzydlna (PL); LEWIŃSKI
GRZEGORZ, Kryg (PL); KRAWCZYK JAKUB, Elbląg (PL);
AUGUSTYNOWICZ ADAM, Elbląg (PL); MAZUREK PRZEMYSŁAW,
Szczecin (PL); GUCMA MACIEJ, Szczecin (PL); PUTYNKOWSKI
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) FELIKSIK ADAM ADACO, Bukowno (PL); CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL); PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ GEOFIZYCZNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
OPEGIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Elbląg (PL)
(54) Jednostka latająca
B1 (11) 230980
(41) 2017 12 04
(51) B64C 29/00 (2006.01)
(21) 417270
(22) 2016 05 20
(72) CHOJNACKI JERZY, Włocławek (PL); BERNER BOGUSŁAWA,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Bezzałogowy wirnikowiec latający
B1 (11) 231147
(51) B65B 43/24 (2006.01)
B65B 41/16 (2006.01)

(41) 2017 10 23
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(21) 416818
(22) 2016 04 12
(72) GARMULEWICZ PIOTR, Łódź (PL)
(73) GARMULEWICZ PIOTR, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do formowania opakowań i sposób formowania
opakowań
B1 (11) 230938
(41) 2017 07 03
(51) B65D 5/44 (2006.01)
B65D 85/36 (2006.01)
(21) 415520
(22) 2015 12 23
(72) ZIELONKA LUCJAN, Dzierzgoń (PL); BARTOSIŃSKI BARTOSZ,
Elbląg (PL); PUCIŁOWSKI MAREK, Białystok (PL)
(73) KRAM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dzierzgoń (PL)
(54) Kieszeń wewnętrzna opakowania składanego
B1 (11) 230970
(41) 2016 09 26
(51) B65D 19/06 (2006.01)
B65D 19/14 (2006.01)
B65D 19/16 (2006.01)
B65D 19/18 (2006.01)
(21) 411720
(22) 2015 03 23
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko-Biała (PL)
(54) Składana paleta skrzyniowa
B1 (11) 230937
(41) 2017 06 05
(51) B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
(21) 414961
(22) 2015 11 26
(72) ZIELONKA LUCJAN, Dzierzgoń (PL); BARTOSIŃSKI BARTOSZ,
Elbląg (PL); PUCIŁOWSKI MAREK, Białystok (PL)
(73) KRAM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dzierzgoń (PL)
(54) Wymienna wkładka podziału przestrzeni pojemnika
B1 (11) 231101
(41) 2017 06 19
(51) B65D 51/28 (2006.01)
(21) 415220
(22) 2015 12 10
(72) YARATSEVICH ALIAKSANDR, Warszawa (PL)
(73) YARATSEVICH ALIAKSANDR, Warszawa (PL)
(54) Korek do butelki
B1 (11) 231138
(41) 2016 08 01
(51) B65D 83/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
(21) 411040
(22) 2015 01 23
(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(54) Automatyczny dozownik leków
B1 (11) 231097
(41) 2018 05 07
(51) B65D 88/30 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
(21) 419369
(22) 2016 11 04
(72) JÓŹWIAK ANDRZEJ, Budki (PL); MAJEK ALBERT, Warszawa (PL);
OLEJNICZAK MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) BUTTIMER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Ruchomy kosz zasypowy
B1 (11) 231144
(41) 2017 08 16
(51) B65D 90/06 (2006.01)
(21) 416025
(22) 2016 02 04
(72) FILIN SERGIY, Szczecin (PL); FILINA-DAWIDOWICZ LUDMIŁA,
Szczecin (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zmniejszenia strat lub zysków ciepła sąsiadujących
chłodniczych kontenerów z ładunkiem umieszczonych na placu
składowym i zestawy do uszczelniania chłodniczych kontenerów
z ładunkiem umieszczonych na placu składowym
B1 (11) 231098
(41) 2018 07 02
(51) B65G 19/20 (2006.01)
B65G 19/24 (2006.01)
(21) 419947
(22) 2016 12 22
(72) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Złącze zgrzebła z ogniwem łańcucha
B1 (11) 230923
(41) 2017 12 04
(51) B65G 37/00 (2006.01)
B65G 37/02 (2006.01)
(21) 417322
(22) 2016 05 25
(72) SKOWROŃSKI MARIUSZ, Kępno (PL)
(73) SKOWROŃSKA SYNTIA BELINI, Tabor Wielki (PL)
(54) Układ do kastomizowanej produkcji i magazynowania mebli
do samodzielnego montażu z wykorzystaniem internetowego kanału sprzedaży
B1 (11) 231110
(41) 2015 11 23
(51) B66F 1/02 (2006.01)
B66F 3/24 (2006.01)
B66F 9/02 (2006.01)
(21) 408245
(22) 2014 05 19
(72) MAŃKOWSKI MARCIN, Kartuzy (PL); RYŻEJNO MICHAŁ,
Olsztyn (PL); SZWARC MAREK, Słupsk (PL); ZIELIŃSKI
PRZEMYSŁAW, Gdynia (PL); MYŚLIWY PIOTR, Maćkowy (PL);
ZIENOWICZ ZBIGNIEW, Gdynia (PL)
(73) HYDROMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do płynnej regulacji pionowego przemieszczania
ładunku zwłaszcza kontenerów
B1 (11) 231107
(41) 2015 08 17
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C07C 211/00 (2006.01)
C01B 32/168 (2017.01)
(21) 407150
(22) 2014 02 12
(72) PEŁECH IWONA, Szczecin (PL); PEŁECH ROBERT, Szczecin (PL);
JĘDRZEJEWSKA ANNA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób selektywnego wprowadzania grup aminowych na powierzchnie nanorurek węglowych oraz układ do selektywnego
wprowadzania grup aminowych na powierzchnie nanorurek węglowych
B1 (11) 231120
(41) 2016 05 09
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/162 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
(21) 410021
(22) 2014 10 31
(72) ZDROJEK MARIUSZ, Warszawa (PL); SOBIESKI JAN,
Izabelin (PL); DUŻYŃSKA ANNA, Warszawa (PL); JUDEK JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania jednościennych nanorurek węglowych
B1 (11) 231041
(51) C01D 5/16 (2006.01)
C05D 1/02 (2006.01)

(41) 2017 01 30
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(21) 413256
(22) 2015 07 24
(72) RADOMSKI PIOTR, Kraków (PL); WZOREK ZBIGNIEW, Kraków (PL);
ŻELAZNY SYLWESTER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób odzyskiwania siarczanu (VI) potasu z odpadów glicerynowych powstających przy produkcji biodiesli
B1 (11) 230911
(41) 2016 02 29
(51) C01D 7/10 (2006.01)
C01D 7/35 (2006.01)
C01D 7/26 (2006.01)
(21) 409249
(22) 2014 08 25
(72) BUNIKOWSKA BARBARA, Gliwice (PL); SYNOWIEC PIOTR MARIA,
Gliwice (PL); STECHMAN MARTA, Gliwice (PL); KRUPA KAROLINA,
Przezchlebie (PL); ADAMEK MAŁGORZATA, Chorzów (PL); TOMANEK
GABRIELA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL)
(54) Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu
sodu
B1 (11) 231141
(41) 2017 03 13
(51) C01G 7/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C11D 7/10 (2006.01)
(21) 413843
(22) 2015 09 09
(72) ANDRYSZEWSKI TOMASZ, Ciechocinek (PL); IWAN
MICHALINA, Warszawa (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL);
HOŁYST ROBERT, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób odzyskiwania soli złota i złota z odpadów, zwłaszcza
laboratoryjnych
B1 (11) 230990
(41) 2016 06 06
(51) C01G 51/04 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 410351
(22) 2014 12 04
(72) WENELSKA KAROLINA, Chociwel (PL); CENDROWSKI
KRZYSZTOF, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania mezoporowatych cząstek tlenku kobaltu
B1 (11) 231020
(41) 2018 04 09
(51) C02F 1/44 (2006.01)
C07C 29/76 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
B01J 31/06 (2006.01)
(21) 418846
(22) 2016 09 26
(72) PORĘBSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RATAJCZAK
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); SZARLIK STEFAN,
Blizne Łaszczyńskiego (PL); PLESNAR MAREK, Warszawa (PL);
TALMA-PIWOWAR MARZENA, Warszawa (PL); TOMZIK SŁAWOMIR,
Warszawa (PL); POLARCZYK KATARZYNA, Warszawa (PL);
KRAKOWIAK JOANNA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu
wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)
B1 (11) 231131
(51) C03C 17/00 (2006.01)
C03C 17/02 (2006.01)
C03C 21/00 (2006.01)

(41) 2014 01 07
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(21) 399739
(22) 2012 07 02
(72) KLISCH MARIAN, Kraków (PL); KAMIŃSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do iniekcji substancji powłokotwórczych
B1 (11) 231189
(41) 2013 12 09
(51) C04B 20/10 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 26/00 (2006.01)
C09J 1/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 399384
(22) 2012 05 31
(72) KORBASIEWICZ MACIEJ, Rybnik (PL); SZARFAN KRZYSZTOF,
Libiąż (PL); CHARYASZ WITOLD, Gilowice (PL)
(73) BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec (PL)
(54) Sposób znakowania wyrobów chemii budowlanej, zwłaszcza
tynków mokrych i suchych
B1 (11) 231136
(41) 2015 06 08
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 24/04 (2006.01)
C04B 24/02 (2006.01)
C04B 24/00 (2006.01)
C04B 103/00 (2006.01)
(21) 406218
(22) 2013 11 25
(72) DOMINIAK KLAUDIUSZ, Poznań (PL)
(73) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) Masa samopoziomująca
B1 (11) 231025
(41) 2017 06 19
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 415359
(22) 2015 12 17
(72) GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL)
(73) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
B1 (11) 231026
(41) 2017 06 19
(51) C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 415360
(22) 2015 12 17
(72) GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL)
(73) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego
B1 (11) 231010
(41) 2016 05 09
(51) C05F 11/02 (2006.01)
A01G 24/22 (2018.01)
(21) 410048
(22) 2014 11 03
(72) MIETLICKI PAWEŁ, Skoki (PL); DYŚKO JACEK, Głuchów (PL);
KANISZEWSKI STANISŁAW, Żyrardów (PL)
(73) CARBOHORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Tłoki (PL); INSTYTUT
OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Podłoże do bezglebowej uprawy roślin
B1 (11) 231027
(51) C05G 3/00 (2006.01)

(41) 2017 06 19
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C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 415361
(22) 2015 12 17
(72) GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL)
(73) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego i/
lub wapniowo-magnezowego pojedynczego lub wieloskładnikowego
B1 (11) 231028
(41) 2017 06 19
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
(21) 415362
(22) 2015 12 17
(72) GLUBA TADEUSZ WIESŁAW, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIUDA ROBERT DARIUSZ, Parczówek (PL);
KWIATEK JERZY JAN, Kielce (PL)
(73) NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego i/
lub wapniowo-magnezowego pojedynczego lub wieloskładnikowego
B1 (11) 231016
(41) 2018 01 15
(51) C07B 41/02 (2006.01)
C07B 31/00 (2006.01)
B01J 23/80 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07C 29/136 (2006.01)
(21) 417890
(22) 2016 07 09
(72) SZEWCZYK MARCIN, Kraków (PL); BEZŁADA AGATA,
Tomaszów Lubelski (PL); BAŚ SEBASTIAN, Kraków (PL); MŁYNARSKI
JACEK, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów
B1 (11) 231053
(41) 2018 02 26
(51) C07B 43/06 (2006.01)
C07C 237/00 (2006.01)
C07D 201/04 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
(21) 418416
(22) 2016 08 22
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); MATUSZEK KAROLINA,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania amidów
B1 (11) 231181
(41) 2016 06 20
(51) C07C 7/00 (2006.01)
B01D 17/02 (2006.01)
(21) 410617
(22) 2014 12 18
(72) FIGIEL ZBIGNIEW, Kraków (PL); KALINOWSKI KRZYSZTOF,
Kraków (PL); NOWAK RYSZARD, Olkusz (PL); BESZTOCHA ŁUKASZ,
Czerna (PL)
(73) BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54) Agregat rozdzielający benzolu i wody separatorowej
B1 (11) 231000
(51) C07C 37/84 (2006.01)
C07C 39/16 (2006.01)

(41) 2018 01 15
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(21) 421105
(22) 2017 03 31
(72) KULESZA KAMIL, Kędzierzyn-Koźle (PL); NAPIÓRKOWSKI
SŁAWOMIR, Rydułtowy (PL); BARTOSZEWICZ PRZEMYSŁAW,
Gliwice (PL); JASIENKIEWICZ JERZY, Kędzierzyn-Koźle (PL);
RDESIŃSKA-ĆWIK TERESA, Kędzierzyn-Koźle (PL); MATYJA
STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); SOCHAŃCZAK MAŁGORZATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MAJCHRZAK MARIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
TKACZ BOGUSŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); KRUEGER ANDRZEJ,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania kryształów adduktu bisfenol A-fenol
B1 (11) 231001
(41) 2017 12 04
(51) C07C 37/84 (2006.01)
C07C 39/16 (2006.01)
(21) 421111
(22) 2017 03 31
(72) KULESZA KAMIL, Kędzierzyn-Koźle (PL); NAPIÓRKOWSKI
SŁAWOMIR, Rydułtowy (PL); BARTOSZEWICZ PRZEMYSŁAW,
Gliwice (PL); JASIENKIEWICZ JERZY, Kędzierzyn-Koźle (PL);
RDESIŃSKA-ĆWIK TERESA, Kędzierzyn-Koźle (PL); MATYJA
STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL); SOCHAŃCZAK MAŁGORZATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MAJCHRZAK MARIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); PAWLICZEK EMANUELA,
Pokrzywnica (PL); TKACZ BOGUSŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
KRUEGER ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania kryształów adduktu bisfenol A-fenol
B1 (11) 231109
(41) 2018 08 13
(51) C07C 41/32 (2006.01)
C07C 43/16 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
B01J 31/22 (2006.01)
B01J 23/46 (2006.01)
C07B 37/08 (2006.01)
(21) 420347
(22) 2017 01 31
(72) URBALA MAGDALENA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób syntezy eterów 1-propenylowych
B1 (11) 230999
(41) 2018 07 30
(51) C07C 49/782 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
(21) 420266
(22) 2017 01 20
(72) ŻYSZKA BEATA, Pogórze (PL); LIPOK JACEK, Izbicko (PL);
ANIOŁ MIROSŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,3-diarylo-propan-1-onu
B1 (11) 230933
(41) 2018 06 18
(51) C07C 51/43 (2006.01)
C07C 51/087 (2006.01)
C07C 57/38 (2006.01)
C07C 59/255 (2006.01)
(21) 419839
(22) 2016 12 15
(72) SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); HAJMOWICZ HALINA,
Warszawa (PL); ZAWADA KRZYSZTOF, Kozietuły (PL); WISIALSKI
JERZY, Warszawa (PL); JERZAK ANNA, Warszawa (PL); ŻUK
PAWEŁ, Warszawa (PL); SOBIECKA AGNIESZKA, Warszawa (PL);
BRZOZOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); BUDNICKI JANUSZ,
Kobyłka (PL); PINDELSKI ROMUALD, Żabieniec (PL); JACKOWICZ
ADAM, Reguły (PL); PRZEDPEŁSKA RENATA, Płońsk (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób krystalizacji monohydratów kwasów diacylowinowych
B1 (11) 230932
(41) 2018 06 18
(51) C07C 51/083 (2006.01)
C07C 51/087 (2006.01)
C07C 57/38 (2006.01)
C07C 59/255 (2006.01)
(21) 419838
(22) 2016 12 15
(72) SYNORADZKI LUDWIK, Warszawa (PL); HAJMOWICZ HALINA,
Warszawa (PL); ZAWADA KRZYSZTOF, Kozietuły (PL); WISIALSKI
JERZY, Warszawa (PL); RYBAK BARTOSZ, Warszawa (PL); ŻUK PAWEŁ,
Warszawa (PL); SOBIECKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); JERZAK
ANNA, Warszawa (PL); BRZOZOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL);
BUDNICKI JANUSZ, Kobyłka (PL); JACKOWICZ ADAM, Reguły (PL);
PRZEDPEŁSKA RENATA, Płońsk (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kwasów diacylowinowych metodą ciągłą
B1 (11) 231143
(41) 2017 08 16
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 57/32 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 415963
(22) 2016 02 02
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KULIGOWSKI JAN, Wielka Nieszawka (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Fenoksyoctany benzetoniowe, sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 230979
(41) 2017 11 20
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/58 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 417193
(22) 2016 05 13
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionem mrówczanowym, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy
B1 (11) 230983
(41) 2017 12 18
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 417452
(22) 2016 06 06
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) 2-(2,4-dichlorofenoksy)propioniany alkilodimetylo(karboksymetylo)amoniowe, sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako
herbicydy
B1 (11) 230986
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)

(41) 2018 02 12
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C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 418264
(22) 2016 08 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)popionianowym oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin
B1 (11) 231021
(41) 2018 04 09
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 418889
(22) 2016 09 28
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) 2-(2,4-Dichlorofenoksy)propioniany alkilobetainianu metylu,
sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako środki ochrony roślin
B1 (11) 230984
(41) 2018 01 15
(51) C07C 381/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 31/04 (2006.01)
(21) 417964
(22) 2016 07 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); TURGUŁA ANNA, Poznań (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe sole organiczne z kationem trimetylosulfoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin
B1 (11) 230985
(41) 2018 01 15
(51) C07C 381/14 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 41/02 (2006.01)
(21) 417965
(22) 2016 07 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); TURGUŁA ANNA, Poznań (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe trzeciorzędowe sole organiczne z kationem trimetylosulfoksoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
herbicydy
B1 (11) 231082
(41) 2015 05 11
(51) C07D 233/96 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 405801
(22) 2013 10 28
(72) HANDZLIK JADWIGA, Kraków (PL); KIEĆ-KONONOWICZ
KATARZYNA, Kraków (PL); DELA ANNA, Swojczany (PL); OTRĘBSKA
EWA, Jaworzno (PL); KALETA MARIA, Piekary (PL)
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(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) N3-aminoalkilowe pochodne 5-arylidenohydantoiny i ich zastosowanie do hamowania wyrzutu leków

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Trans-(4S,5R,6S)-4-(benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-5-(1-jodoetylo)-dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania

B1 (11) 231108
(41) 2018 07 30
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/14 (2006.01)
C07C 35/18 (2006.01)
(21) 420247
(22) 2017 01 19
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); SERAFIN JAROSŁAW, Szczecin (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL); GAWARECKA ALICJA, Stargard (PL); MIĄDLICKI
PIOTR, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); ANTOSIK
ADRIAN KRZYSZTOF, Tanowo (PL); WILPISZEWSKA KATARZYNA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu

B1 (11) 231170
(41) 2017 02 13
(51) C07D 409/14 (2006.01)
C07D 217/12 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 333/54 (2006.01)
A61K 31/4725 (2006.01)
A61K 31/496 (2006.01)
A61K 31/38 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 413428
(22) 2015 08 07
(72) ZAJDEL PAWEŁ, Kraków (PL); PARTYKA ANNA, Kraków (PL);
WESOŁOWSKA ANNA, Kraków (PL); BOJARSKI ANDRZEJ,
Zabierzów (PL); KOS TOMASZ, Kraków (PL); POPIK PIOTR,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); INSTYTUT
FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Pochodna benzotiofenopiperazyny i jej zastosowanie

B1 (11) 231185
(41) 2015 08 17
(51) C07D 301/16 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
(21) 407165
(22) 2014 02 13
(72) MILCHERT EUGENIUSZ, Szczecin (PL); KŁOS MARLENA,
Szczecin (PL); MALARCZYK KORNELIA, Goleniów (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób epoksydowania oleju lnianego
B1 (11) 231063
(41) 2014 10 13
(51) C07D 405/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
A61K 31/4178 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 37/00 (2006.01)
(21) 403491
(22) 2013 04 10
(72) PIKUL STANISŁAW WIESŁAW, Jasło (PL); CHOLODY WIESŁAW
MAREK, Frederick (US)
(73) ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Pochodne 1-(podstawionej sulfonylo)-2-aminoimidazoliny jako
środki przeciwnowotworowe
B1 (11) 231187
(41) 2016 12 19
(51) C07D 407/04 (2006.01)
C07D 407/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 415780
(22) 2016 01 13
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA
ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); PAWLAK
ALEKSANDRA, Poznań (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Trans-(4R,5S,6R)-4-(benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-5-(1-jodoetylo)-dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
B1 (11) 231188
(41) 2017 07 17
(51) C07D 407/04 (2006.01)
C07D 407/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 415781
(22) 2016 01 13
(72) GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA
ANNA, Wrocław (PL); CZARNECKA MARTA, Lubin (PL); PAWLAK
ALEKSANDRA, Poznań (PL); OBMIŃSKA-MRUKOWICZ BOŻENA,
Wrocław (PL)

B1 (11) 231073
(41) 2016 11 07
(51) C07D 413/10 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
(21) 412193
(22) 2015 04 30
(72) SOKOŁOWSKA JOLANTA, Łódź (PL); GRZELAKOWSKA
ALEKSANDRA, Gołębiew Nowy (PL); KOLIŃSKA JOLANTA,
Konstantynów Łódzki (PL); STRZELCZYK RAFAŁ, Dzierzgów (PL);
MARUSZEWSKA ANNA, Łódź (PL); PIOTROWSKI ŁUKASZ, Kutno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Związki, pochodne 5H-benzo[a]fenoksazyno-5-onu oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231179
(41) 2015 09 14
(51) C07D 471/04 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
(21) 410176
(22) 2014 11 19
(72) DYLONG AGNIESZKA, Wrocław (PL); GOLDEMAN WALDEMAR,
Wrocław (PL); SOWA MICHAŁ, Wrocław (PL); MATCZAK-JON EWA,
Wrocław (PL); ŚLEPOKURA KATARZYNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczny kompleks kwasu (imidazo[1,2-a]pirydyn-3-ylo)
octowego i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231124
(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) 411935
(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) Tiogermanany oraz sposób syntezy tiogermananów
B1 (11) 231079
(51) C07F 9/00 (2006.01)
A61K 31/28 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/08 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)

(41) 2014 05 12
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(21) 401493
(22) 2012 11 07
(72) GRYBOŚ RYSZARD, Kraków (PL); SZKLARZEWICZ JANUSZ,
Kraków (PL); MATOGA DARIUSZ, Siepraw (PL); KAZEK GRZEGORZ,
Kraków (PL); STĘPNIEWSKI MAREK, Kraków (PL); KROŚNIAK
MIROSŁAW, Kraków (PL); NOWAK GABRIEL, Kraków (PL); PACIOREK
PATRYCJA, Kłaj (PL); ZABIEROWSKI PIOTR, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Kompleksy wanadu z hydrazydohydrazonami, preparaty farmaceutyczne oraz zastosowanie kompleksów wanadu z hydrazydohydrazonami
B1 (11) 231078
(41) 2014 02 17
(51) C07H 1/04 (2006.01)
C07H 19/10 (2006.01)
C07H 19/20 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
(21) 400248
(22) 2012 08 05
(72) CHMIELEWSKI MARCIN KRZYSZTOF, Poznań (PL);
ROMANOWSKA JOANNA, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Poznań (PL)
(54) Sposób syntezy polifosforanów
B1 (11) 230996
(41) 2018 04 09
(51) C07J 63/00 (2006.01)
(21) 418917
(22) 2016 09 29
(72) MALINOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA,
Kraków (PL); OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowa pochodna lupeolu
B1 (11) 230997
(41) 2018 04 09
(51) C07J 63/00 (2006.01)
(21) 418918
(22) 2016 09 29
(72) MALINOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA,
Kraków (PL); OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nowej pochodnej lupeolu
B1 (11) 230998
(41) 2018 04 09
(51) C07J 63/00 (2006.01)
(21) 418919
(22) 2016 09 29
(72) MALINOWSKA MAGDALENA, Kraków (PL); SIKORA ELŻBIETA,
Kraków (PL); OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania nowej pochodnej lupeolu
B1 (11) 230972
(41) 2016 12 19
(51) C08F 126/06 (2006.01)
(21) 412744
(22) 2015 06 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL);
GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL); FRYDER MARTA, Czacz (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania czwartorzędowych polimerów amoniowych z anionem siarczanowym (VI)
B1 (11) 230918
(41) 2015 10 12
(51) C08L 23/00 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
(21) 407797
(22) 2014 04 04
(72) FRĄSZCZAK ZBIGNIEW, Toruń (PL); KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW,
Toruń (PL); BUCHELT ADAM, Starachowice (PL)
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(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania polimerowo-mineralnej kompozycji konstrukcyjnej
B1 (11) 230971
(41) 2016 12 19
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(21) 412741
(22) 2015 06 16
(72) KLAPISZEWSKI ŁUKASZ, Wągrowiec (PL); TOMASZEWSKA
JOLANTA, Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA,
Mała Cerkwica (PL); PAWLAK FRANCISZEK, Wolwark (PL);
JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób otrzymywania tworzywa poli(chlorek winylu)-tlenek
nieorganiczny/lignina
B1 (11) 231012
(41) 2017 01 02
(51) C09C 1/48 (2006.01)
(21) 412910
(22) 2015 06 29
(72) WILK MAŁGORZATA, Kraków (PL); CZAJKOWSKI KRZYSZTOF,
Bytom (PL); DĄBEK ARKADIUSZ, Bukowno (PL); GRABOWSKI PAWEŁ,
Tarnowskie Góry (PL); JARCZEWSKI SŁAWOMIR, Bytom (PL); KROP
ANDRZEJ, Józefosław (PL); NIKIEL MAŁGORZATA, Gliwice (PL);
NIKIEL PIOTR, Gliwice (PL)
(73) EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom (PL)
(54) Sposób karbonizacji pylistych i sypkich materiałów węglowych
B1 (11) 231111
(41) 2016 04 25
(51) C09D 4/02 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09D 10/00 (2006.01)
C09D 11/00 (2014.01)
(21) 409910
(22) 2014 10 23
(72) KUCZYŃSKA HELENA, Gliwice (PL); LANGER EWA,
Orzesze (PL); WOŹNICZKA AGNIESZKA, Przyszowice (PL); MANN
GABRIELA, Czekanów (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Kompozycja powłokowa
B1 (11) 230991
(41) 2017 07 17
(51) C09J 7/10 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
(21) 415624
(22) 2016 01 07
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra (PL); KOWALCZYK AGNIESZKA,
Szczecin (PL); MINCIEL EWELINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Transferowa samoprzylepna taśma z klejem na bazie poliakrylanów o zwiększonej kohezji i sposób zwiększania kohezji bezrozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów
B1 (11) 230930
(41) 2017 09 25
(51) C09K 8/528 (2006.01)
C09K 8/78 (2006.01)
(21) 420816
(22) 2017 03 13
(72) MACUDA JAN, Kraków (PL); WYSOCKI SŁAWOMIR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Środek do dezintegracji minerałów ilastych
B1 (11) 231125
(51) C09K 11/77 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)

(41) 2017 05 22

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(21) 414738
(22) 2015 11 10
(72) RUNOWSKI MARCIN, Jerzykowo (PL); GRZYB TOMASZ,
Skórzewo (PL); LIS STEFAN, Poznań (PL); GODERSKI SZYMON,
Sierosław (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania submikrokrystalicznego fluorku itrowo-potasowego KY3F10 czystego lub domieszkowanego jonami
lantanowców
B1 (11) 231198
(41) 2017 01 16
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
A01G 24/20 (2018.01)
(21) 413138
(22) 2015 07 15
(72) DOBRZAŃSKI KRZYSZTOF ADAM, Poznań (PL); PRZYBYŁ
JACEK JAN, Kórnik (PL); TINZ EWA MAŁGORZATA, Złotniki (PL);
PILARSKI KRZYSZTOF MACIEJ, Poznań (PL)
(73) TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Organiczno-mineralny substytut glebowy oraz sposób wytwarzania organiczno-mineralnego substytutu glebowego
B1 (11) 231013
(41) 2017 01 02
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 412912
(22) 2015 06 29
(72) WILK MAŁGORZATA, Kraków (PL); CZAJKOWSKI KRZYSZTOF,
Bytom (PL); DĄBEK ARKADIUSZ, Bukowno (PL); GRABOWSKI
PAWEŁ, Tarnowskie Góry (PL); JARCZEWSKI SŁAWOMIR,
Bytom (PL); KROP ANDRZEJ, Józefosław (PL); NIKIEL MAŁGORZATA,
Gliwice (PL); NIKIEL PIOTR, Gliwice (PL)
(73) EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom (PL)
(54) Sposób quasi-ciągłej pirolizy odpadów gumowych
B1 (11) 231139
(41) 2017 01 02
(51) C10G 7/06 (2006.01)
(21) 412911
(22) 2015 06 29
(72) WILK MAŁGORZATA, Kraków (PL); CZAJKOWSKI KRZYSZTOF,
Bytom (PL); DĄBEK ARKADIUSZ, Bukowno (PL); GRABOWSKI
PAWEŁ, Tarnowskie Góry (PL); JARCZEWSKI SŁAWOMIR,
Bytom (PL); KROP ANDRZEJ, Józefosław (PL); NIKIEL MAŁGORZATA,
Gliwice (PL); NIKIEL PIOTR, Gliwice (PL)
(73) EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom (PL)
(54) Sposób obróbki gazu olejowego
B1 (11) 231090
(41) 2017 01 16
(51) C10L 3/08 (2006.01)
(21) 412999
(22) 2015 07 02
(72) KRYŁOWICZ ADAM, Zamość (PL); KRYŁOWICZ JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) BICARBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i układ wytwarzania biometanu i ekometanu
B1 (11) 231055
(41) 2017 04 10
(51) C10L 11/04 (2006.01)
(21) 418772
(22) 2016 09 20
(72) MAJCHRZAK GRZEGORZ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) MAJCHRZAK GRZEGORZ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(54) Podpałka do rozpalania drewna kominkowego oraz sposób
wytwarzania podpałki
B1 (11) 231040
(51) C12N 1/12 (2006.01)

(41) 2016 10 24
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C02F 3/12 (2006.01)
C12P 39/00 (2006.01)
(21) 412021
(22) 2015 04 17
(72) ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK MAGDALENA, Częstochowa (PL);
BIEŃ JANUARY, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób hodowli biomasy mikroglonów
B1 (11) 230912
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410980
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA
EWA, Warszawa (PL); DOBOSZ RENATA, Poznań (PL); FLIS
ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA, Łuków (PL);
ILIEVA-MAKULEC KRASSIMIRA, Warszawa (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RYBARCZYK-MYDŁOWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL);
SKWIERCZ ANDRZEJ, Gdynia (PL); TEREBA ANNA, Komorów (PL);
WINISZEWSKA-ŚLIPIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników warzyw,
metodą Real Time PCR
B1 (11) 230913
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410981
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); CHAŁAŃSKA
ANETA, Skierniewice (PL); DMOWSKA EWA, Warszawa (PL);
KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TEREBA ANNA,
Komorów (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników grzybów,
metodą Real Time PCR
B1 (11) 230914
(41) 2016 07 18
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 410982
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); ILIEVA-MAKULEC KRASSIMIRA, Warszawa (PL);
KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA,
Warszawa (PL); POMORSKI JAN JAKUB,
Warszawa (PL); RYBARCZYK-MYDŁOWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA, Piła (PL); TOMALAK MAREK,
Poznań (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); SKWIERCZ ANDRZEJ,
Gdynia (PL); TEREBA ANNA, Komorów (PL); WINISZEWSKAŚLIPIŃSKA GRAŻYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników roślin
leśnych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 230915
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)

(41) 2016 07 18
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(21) 410983
(22) 2015 01 16
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DOBOSZ RENATA,
Poznań (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); ILIEVA-MAKULEC KRASSIMIRA, Warszawa (PL);
KORNOBIS FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); ŁOŚ MARTA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RYCHLICKA EDYTA,
Piła (PL); SKWIERCZ ANDRZEJ, Gdynia (PL); TEREBA ANNA,
Komorów (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicieni, szkodników roślin
okopowych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 231065
(41) 2015 10 26
(51) C22C 1/08 (2006.01)
C22C 21/06 (2006.01)
(21) 407891
(22) 2014 04 14
(72) NABIAŁEK MARCIN, Częstochowa (PL); SZOTA MICHAŁ,
Częstochowa (PL); DOŚPIAŁ MARCIN, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Piankowy stop aluminium do wyrobów konstrukcyjnych
B1 (11) 231032
(41) 2014 10 27
(51) C22C 9/00 (2006.01)
C22C 9/01 (2006.01)
(21) 403639
(22) 2013 04 22
(72) JACH KATARZYNA, Ząbki (PL); PIETRZAK KATARZYNA,
Warszawa (PL); SIDOROWICZ AGATA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Kompozyt ceramiczny oparty na bazie Cu-Al2O3 oraz sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 230940
(41) 2017 06 19
(51) C22C 38/50 (2006.01)
(21) 415314
(22) 2015 12 15
(72) TĘCZA GRZEGORZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Staliwo chromowo-niklowe o podwyższonej odporności
na ścieranie
B1 (11) 231127
(41) 2017 01 30
(51) C23C 4/06 (2016.01)
C23C 4/067 (2016.01)
C01B 31/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
(21) 413277
(22) 2015 07 27
(72) BABUL TOMASZ, Warszawa (PL); OLBRYCHT ANNA,
Warszawa (PL); PAWLIK SZYMON, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Powłoki z proszku miedzi zawierającego struktury węglowe
grafenu i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 231088
(41) 2016 08 01
(51) C25F 5/00 (2006.01)
C25F 7/00 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 411053
(22) 2015 01 27
(72) ŻERAŃSKA KLAUDIA, Sząbruk (PL); CIUK TYMOTEUSZ
KACPER, Warszawa (PL)
(73) NANO CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do elektrochemicznej delaminacji grafenu

Nr 1/2019

B1 (11) 231089
(41) 2016 09 12
(51) D01F 1/10 (2006.01)
D01F 6/46 (2006.01)
D01D 5/28 (2006.01)
(21) 411473
(22) 2015 03 07
(72) SÓJKA-LEDAKOWICZ JADWIGA, Łódź (PL); CHRUŚCIEL JERZY,
Łódź (PL); KUDZIN MARCIN, Łódź (PL); KIWAŁA MAGDALENA,
Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych
B1 (11) 231132
(41) 2014 04 28
(51) D04H 1/54 (2012.01)
D02J 13/00 (2006.01)
(21) 401229
(22) 2012 10 16
(72) NAWROCKI MARIUSZ, Żagań (PL)
(73) NAWROCKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE NAMAR, Żagań (PL)
(54) Sposób wytwarzania puszystej włókniny termozgrzewalnej
oraz urządzenie do wytwarzania puszystej włókniny termozgrzewalnej
B1 (11) 231133
(41) 2014 04 28
(51) D06N 7/02 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
(21) 401232
(22) 2012 10 16
(72) PAWLAK ANDRZEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) AP PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania podkładów okładzin podłogowych
B1 (11) 231042
(41) 2017 04 10
(51) E01F 13/12 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
(21) 414253
(22) 2015 10 02
(72) WOŁOSZCZUK ADAM, Warszawa (PL); SAŁEK PAWEŁ,
Warszawa (PL); MACIAŚ MATEUSZ, Warszawa (PL); OGIŃSKI
MICHAŁ, Góra Kalwaria (PL); SPROŃSKA AGNIESZKA, Błonie (PL);
KARCZEWSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do przebijania opon
B1 (11) 231119
(41) 2016 04 11
(51) E01F 15/04 (2006.01)
(21) 409756
(22) 2014 10 10
(72) KLASZTORNY MARIAN, Warszawa (PL); NIEZGODA TADEUSZ,
Warszawa (PL); ROMANOWSKI ROMAN, Toruń (PL); NYCZ DANIEL,
Sanok (PL); RUDNIK DARIUSZ, Warszawa (PL); ZIELONKA KAROL,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL);
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL);
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL); ROMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabowiec (PL)
(54) Nakładka na prowadnicę bariery ochronnej na łuku drogi
B1 (11) 231071
(41) 2016 10 24
(51) E02F 9/06 (2006.01)
B63B 35/38 (2006.01)
(21) 411981
(22) 2015 04 14
(72) OLSZEWSKI JERZY, Biała Podlaska (PL)
(73) OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławacinek Nowy (PL)
(54) Pogłębiarka oraz ponton nośny do pogłębiarki
B1 (11) 231157
(51) E03B 3/15 (2006.01)
E21B 37/08 (2006.01)

(41) 2018 08 13

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(21) 420357
(22) 2017 01 30
(72) DRYJSKI GRZEGORZ, Dąbrowa Górnicza (PL); DURAK PAWEŁ,
Trzebinia (PL); GNIADEK ROBERT, Kraków (PL); MACUDA JAN,
Kraków (PL)
(73) DRYJSKI GRZEGORZ, Dąbrowa Górnicza (PL); DURAK PAWEŁ,
Trzebinia (PL); GNIADEK ROBERT, Kraków (PL); MACUDA JAN,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do hydrodynamicznego oczyszczania filtra studni
wierconej
B1 (11) 231177
(41) 2015 02 16
(51) E04D 12/00 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04B 7/02 (2006.01)
(21) 407131
(22) 2014 02 10
(72) SZYCHOWSKI ANDRZEJ, Kielce (PL); OTWINOWSKA
KAROLINA, Sobków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Konstrukcja nośna pokrycia dachu
B1 (11) 231175
(41) 2014 06 09
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
E06B 5/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 401876
(22) 2012 12 03
(72) STOKŁOSA ŁUKASZ, Dobra (PL); MAJOCH WACŁAW,
Nowy Sącz (PL); KANTOR RYSZARD, Lipnica Wielka (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy z profilem adaptacyjnym umożliwiającym
montaż akcesoriów
B1 (11) 231030
(41) 2014 06 09
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
(21) 401880
(22) 2012 12 03
(72) STOKŁOSA ŁUKASZ, Dobra (PL); MAJOCH WACŁAW,
Nowy Sącz (PL); KANTOR RYSZARD, Lipnica Wielka (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Świetlik dachowy z płaską powierzchnią zewnętrzną przepuszczającą światło
B1 (11) 231193
(41) 2016 08 16
(51) E04F 13/22 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
(21) 411130
(22) 2015 02 02
(72) HULEWICZ ROBERT, Warszawa (PL)
(73) BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Zespół konsoli fasadowej mocowany do stropu
B1 (11) 231171
(41) 2017 01 02
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 412781
(22) 2015 06 19
(72) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(73) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(54) Zespół do montażu podłóg
B1 (11) 231172
(41) 2017 01 02
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 412782
(22) 2015 06 19
(72) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(73) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(54) Zespół do montażu podłóg
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B1 (11) 231173
(41) 2017 01 02
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 412783
(22) 2015 06 19
(72) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(73) DURAJ ANTONI, Bystra (PL)
(54) Podłoga
B1 (11) 231074
(41) 2016 02 29
(51) E04F 15/04 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
(21) 409930
(22) 2013 08 28
(30) 201210108005
2012 08 30
DE
(86) 2013 08 28
PCT/DE13/00309
(87) 2014 03 06
WO14/032656
(72) GUIDO SCHULTE, Rüthen-Meiste (DE)
(73) SCHULTE,GUIDO, Rüthen-Meiste (DE)
(54) Element panelowy
B1 (11) 230968
(41) 2016 08 01
(51) E04F 15/18 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
(21) 411120
(22) 2015 01 30
(72) ŚLANDA TOMASZ, Przeworsk (PL); ŚLANDA ADAM,
Przeworsk (PL); KOSIŃSKI MACIEJ, Nowy Targ (PL)
(73) T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk (PL)
(54) Sposób wykonania konstrukcji podłogi w systemie suchego
ogrzewania podłogowego oraz konstrukcja podłogi w systemie
suchego ogrzewania podłogowego
B1 (11) 231064
(41) 2015 02 02
(51) E05B 15/02 (2006.01)
E05B 17/20 (2006.01)
E05C 3/04 (2006.01)
(21) 404786
(22) 2013 07 19
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół gniazda ryglowego w ościeżnicy, o podwyższonej odporności na włamanie
B1 (11) 230925
(41) 2018 04 23
(51) E05B 17/20 (2006.01)
E05B 45/00 (2006.01)
(21) 419045
(22) 2016 10 10
(72) DYBOWSKI JAROSŁAW, Łódź (PL); TOMCZAK KRZYSZTOF,
Łódź (PL)
(73) DEST DYBOWSKI-TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź (PL)
(54) Blokada zamka
B1 (11) 230952
(41) 2018 02 26
(51) E05D 7/10 (2006.01)
(21) 418437
(22) 2016 08 23
(72) BRYZWICZ KONRAD, Ełk (PL); KRUSZEWSKI ARTUR,
Ignatki Osiedle (PL)
(73) ZFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zambrów (PL)
(54) Zawias, zwłaszcza do dachowych okien uchylnych
B1 (11) 231084
(41) 2016 01 18
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 408844
(22) 2014 07 14
(72) PASTWA TOMASZ, Kokoszkowy (PL); DUNAJSKI HENRYK,
Starogard Gdański (PL)
(73) PASTWA TOMASZ SPUTNIK, Kokoszkowy (PL)
(54) Uniwersalny zestaw drzwiowy oraz sposób (technologia) zmiany kierunku otwierania drzwi
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B1 (11) 231093
(41) 2017 10 09
(51) E06B 3/02 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 416782
(22) 2016 04 07
(72) ŚWIDER ARKADIUSZ PAWEŁ, Włoszczowa (PL)
(73) STOLBUD WŁOSZCZOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa (PL)
(54) Okno lub drzwi balkonowe drewniane z zewnętrzną nakładką
aluminiową lub tworzywową
B1 (11) 231200
(41) 2018 05 07
(51) E06B 5/16 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
E05C 9/22 (2006.01)
E05B 55/00 (2006.01)
(21) 419251
(22) 2016 10 25
(72) FILIP MARCIN, Nowy Sącz (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Skrzydło drzwi przeciwpożarowych
B1 (11) 230926
(41) 2018 06 04
(51) E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
A62C 2/10 (2006.01)
(21) 419574
(22) 2016 11 24
(72) MAŁKOWSKI ZENON, Wiry (PL)
(73) MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA
I NADZORU FIMARC, Wiry (PL)
(54) Kurtyna rolowana zwłaszcza przeciwpożarowa
B1 (11) 231199
(41) 2018 05 07
(51) E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 419242
(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) Przepust do rolety okiennej
B1 (11) 231113
(41) 2017 05 08
(51) E21C 35/187 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
(21) 414513
(22) 2015 10 27
(72) ŻAK EDWARD, Kobiór (PL); GULAN JAN, Gostyń (PL)
(73) GULAN JAN ZAKŁAD ŚLUSARSKO-MECHANICZNY GULMECH,
Mikołów (PL)
(54) Zespół urabiającego noża obrotowego
B1 (11) 230994
(41) 2016 12 05
(51) E21C 35/197 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
(21) 416875
(22) 2016 04 18
(72) GAJEWSKI JAKUB, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Tuleja mocująca nóż urabiający
B1 (11) 231186
(41) 2015 10 12
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
(21) 407841
(22) 2014 04 09
(72) JAKLIŃSKI PIOTR, Lublin (PL); CZARNIGOWSKI JACEK, Lublin (PL);
WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); KLIMKIEWICZ JAKUB, Lublin (PL);
ZYSKA TOMASZ, Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie dozowania gazu, zwłaszcza do silników spalinowych
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B1 (11) 231149
(41) 2018 02 26
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 418466
(22) 2016 08 25
(72) NIEDERKOFLER ROBERT, Jakob/Leifers (BZ)
(73) RIO DE POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu
B1 (11) 231072
(41) 2017 09 25
(51) F03D 9/00 (2016.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F21S 9/04 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21W 131/10 (2006.01)
(21) 416561
(22) 2016 03 19
(72) MALIKOWSKA MAGDALENA, Gogołów (PL)
(73) ELEMENTY BUDOWLANE FRYSZTAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Frysztak (PL)
(54) Układ do oświetlenia stoku narciarskiego
B1 (11) 231146
(41) 2017 09 11
(51) F04B 45/00 (2006.01)
F04B 45/04 (2006.01)
(21) 416464
(22) 2016 03 10
(72) WAWRZYNIAK PIOTR, Wielenin (PL)
(73) WAWRZYNIAK PIOTR, Wielenin (PL)
(54) Pompa membranowo-tłokowa
B1 (11) 231169
(41) 2014 09 15
(51) F04D 1/00 (2006.01)
F04D 29/00 (2006.01)
(21) 403036
(22) 2013 03 07
(72) KOSOWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); BLEKIEWICZ TADEUSZ,
Sopot (PL); PIWOWARSKI MARIAN, Gdańsk (PL); STĘPIEŃ ROBERT,
Gdynia (PL); WŁODARSKI WOJCIECH, Gdańsk (PL); MIKIELEWICZ
JAROSŁAW, Gdańsk (PL); KICIŃSKI JAN, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Bezłopatkowy zespół pompowy z elementami magnetycznymi
w wirniku
B1 (11) 230921
(41) 2017 03 13
(51) F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
(21) 413756
(22) 2015 08 31
(72) CHOJKA JACEK, Jelenia Góra (PL); CHMIELARZ WIESŁAW,
Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); KEHLE
ZBIGNIEW, Chojnów (PL); KEHLE JANUSZ, Lublin (PL); RUSIŃSKI
EUGENIUSZ, Oława (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL);
ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, Opole (PL)
(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Wirnik wentylatora promieniowego
B1 (11) 230976
(41) 2017 06 19
(51) F04D 29/041 (2006.01)
F04D 29/051 (2006.01)
(21) 415212
(22) 2015 12 09
(72) GOLEC KAZIMIERZ, Gliwice (PL); WILK STANISŁAW, Gliwice (PL);
WILK ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Wirowa wielostopniowa pompa wysokociśnieniowa
B1 (11) 230934
(51) F15B 13/02 (2006.01)

(41) 2018 09 10

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B23K 26/00 (2014.01)
B23K 101/04 (2006.01)
(21) 420780
(22) 2017 03 08
(72) TRZEPLA ZBIGNIEW, Warka (PL)
(73) TRZEPLA ZBIGNIEW, Warka (PL)
(54) Sposób wytwarzania rozdzielacza hydraulicznego i rozdzielacz
hydrauliczny wytworzony tym sposobem
B1 (11) 230939
(41) 2017 06 19
(51) F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 415236
(22) 2015 12 11
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SALWIŃSKI JÓZEF,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne
B1 (11) 231150
(41) 2018 03 12
(51) F16D 69/02 (2006.01)
B01F 3/18 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
(21) 418535
(22) 2016 09 02
(72) SZLICHTING MACIEJ, Margońska Wieś (PL); TOMCZYK JACEK,
Budzyń (PL)
(73) TOMEX A.J.C. TOMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Budzyń (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów ciernych na okładziny hamulcowe
B1 (11) 231015
(41) 2017 12 04
(51) F16F 7/00 (2006.01)
F16F 13/10 (2006.01)
(21) 417390
(22) 2016 06 03
(72) BIŁOUS PAWEŁ, Rawicz (PL)
(73) FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowo (PL)
(54) Tuleja absorpcyjna o regulowanej sztywności do zastosowania
podczas obróbki mechanicznej oraz sposób tłumienia drgań podczas obróbki mechanicznej
B1 (11) 230954
(41) 2018 03 12
(51) F16F 13/26 (2006.01)
F16F 9/00 (2006.01)
(21) 418584
(22) 2016 09 06
(72) WIT-RUSIECKI ALBIN MICHAŁ, Kolonia Krasienin (PL)
(73) RUSIECKA STANISŁAWA MICHALINA WIT-COMPOSITES, Lublin (PL)
(54) Tłumik drgań zintegrowany z elementem konstrukcyjnym
B1 (11) 230946
(41) 2017 10 09
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 1/18 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
(21) 416638
(22) 2016 03 25
(72) PABISZCZAK STANISŁAW, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przekładnia toczna z łańcuchem
B1 (11) 231048
(41) 2017 06 05
(51) F16H 9/26 (2006.01)
F16H 7/06 (2006.01)
F16H 7/00 (2006.01)
(21) 415119
(22) 2015 12 04
(72) WRONA RADOSŁAW, Przylep (PL); ŻBIKOWSKI JERZY,
Zielona Góra (PL); ERBER JERZY, Zielona Góra (PL); ŻBIKOWSKI
ZBIGNIEW, Zielona Góra (PL)
(73) WRONA RADOSŁAW, Przylep (PL); ŻBIKOWSKI JERZY,
Zielona Góra (PL); ERBER JERZY, Zielona Góra (PL); ŻBIKOWSKI
ZBIGNIEW, Zielona Góra (PL)
(54) Przekładnia łańcuchowa
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B1 (11) 231058
(41) 2018 09 10
(51) F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/08 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
(21) 420662
(22) 2017 02 27
(72) JASZAK PRZEMYSŁAW, Stare Bogaczowice (PL)
(73) GAMBIT GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(54) Uszczelnienie metaloplastyczne połączeń kołnierzowo-śrubowych
B1 (11) 230959
(41) 2018 06 04
(51) F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/06 (2006.01)
B01D 35/04 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
(21) 419680
(22) 2016 12 02
(72) GRONEK JAKUB, Dworek (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór kątowy zwłaszcza kotłowy
B1 (11) 230960
(41) 2018 07 02
(51) F16K 17/04 (2006.01)
(21) 419897
(22) 2016 12 20
(72) BRODNY JAROSŁAW, Gliwice (PL); OLESIŃSKI SZYMON,
Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); OLESIŃSKI SZYMON,
Rybnik (PL)
(54) Pojedynczy zawór szybko upustowy
B1 (11) 231077
(41) 2018 03 26
(51) F16K 17/10 (2006.01)
F16K 31/72 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
B60W 10/18 (2012.01)
(21) 418705
(22) 2016 09 15
(72) KALUBA MARIAN, Poznań (PL); GOLIWĄS DAMIAN,
Czerniejewo (PL)
(73) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań (PL)
(54) Przyspieszacz w zaworach do sterowania hamulcem pneumatycznym w pojazdach szynowych
B1 (11) 231137
(41) 2016 07 04
(51) F16K 31/04 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
E05F 15/603 (2015.01)
H02K 7/10 (2006.01)
(21) 410711
(22) 2014 12 22
(72) SIBILSKI HENRYK, Warszawa (PL); KURASZKIEWICZ JANUSZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Siłownik do pozycjonowania, zwłaszcza klimatyzacyjnej klapy
B1 (11) 231024
(41) 2018 08 27
(51) F21S 8/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
(21) 420549
(22) 2017 02 15
(72) ROZMUS ARTUR, Rzeszów (PL)
(73) LEDOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Oprawa oświetleniowa LED do sufitów podwieszanych
B1 (11) 231128
(51) F23G 5/027 (2006.01)
(21) 414481

(41) 2017 04 24
(22) 2015 10 23
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(72) BIS ZBIGNIEW, Częstochowa (PL); KOBYŁECKI RAFAŁ,
Częstochowa (PL); ZARZYCKI ROBERT, Kopalnia (PL); KUŹNICKI
FRANCISZEK, Kobylany (PL)
(73) NEW TECHNOLOGY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobylany (PL)
(54) Sposób i urządzenie do pirolizy biomasy, odpadów
B1 (11) 231180
(41) 2016 06 20
(51) F23L 9/02 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
(21) 410556
(22) 2014 12 15
(72) GRUCZA GINTER, Gliwice (PL); PIKUŁA WŁADYSŁAW,
Katowice (PL); SZAFRUGA KRZYSZTOF, Pilchowice (PL);
KŁOSOWSKI MAREK, Gliwice (PL); ŚLĄZOK MARCIN,
Radzionków (PL); MAJCHRZAK JAKUB, Gliwice (PL); GRZESICZAK
MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Kocioł z urządzeniem do wprowadzania powietrza dopalającego do komory paleniskowej kotła
B1 (11) 231153
(41) 2018 07 30
(51) F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
(21) 420295
(22) 2017 01 24
(72) JAROMIN DARIUSZ, Białystok (PL); STEFAN PIOTR, Tychy (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Węzeł kondygnacyjny wielolokalowy
B1 (11) 231004
(41) 2018 02 26
(51) F24F 3/14 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
E04C 1/39 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 418341
(22) 2016 08 16
(72) NOWICKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Sobota (PL)
(54) Konstrukcja systemu polepszania jakości powietrza dla budowli
B1 (11) 231085
(41) 2016 11 21
(51) F24F 13/14 (2006.01)
(21) 412357
(22) 2015 05 15
(72) PERESTAJ GRZEGORZ, Gdynia (PL); SZYMAŃSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); GŁOGOWSKI MACIEJ, Gdynia (PL); DĘTKOŚ RAFAŁ,
Sopot (PL)
(73) FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(PL)
(54) Zespół mocowania łopatek (kierownic powietrza) w obudowie
urządzenia grzewczego, wentylacyjnego i klimatyzacyjnego
B1 (11) 230943
(41) 2017 08 28
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23N 5/24 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
(21) 416183
(22) 2016 02 18
(72) URBANIAK RAFAŁ, Topola-Osiedle (PL)
(73) BRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topola-Osiedle (PL)
(54) Układ i sposób kontroli jakości procesu spalania w kotle na paliwa stałe z palnikiem automatycznym zasilanym paliwem stałym
B1 (11) 231006
(51) F24S 10/30 (2018.01)

(41) 2018 04 23
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F24S 25/70 (2018.01)
H02S 40/44 (2014.01)
(21) 419061
(22) 2016 10 11
(72) KULEWSKI RYSZARD, Warszawa (PL); JARZĘBOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); KUREK MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); TOTAKOWSKI
ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(73) KULEWSKI RYSZARD, Warszawa (PL); JARZĘBOWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); KUREK MIECZYSŁAW, Warszawa (PL); TOTAKOWSKI
ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(54) Wymiennik ciepła, zwłaszcza w hybrydowych panelach fotowoltaicznych PVT, w kolektorach słonecznych i kolektorach poddachowych oraz źródłach chłodu
B1 (11) 231123
(41) 2016 07 04
(51) F25B 43/02 (2006.01)
(21) 410747
(22) 2014 12 22
(72) PĘDZIWIATR DAMIAN, Częstochowa (PL)
(73) PĘDZIWIATR DAMIAN, Częstochowa (PL)
(54) Układ bezpośredniego odzyskiwania oleju
B1 (11) 230981
(41) 2017 12 04
(51) F26B 15/16 (2006.01)
F26B 25/02 (2006.01)
C04B 33/30 (2006.01)
(21) 417427
(22) 2016 06 03
(72) RADWAN MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Owczary (PL)
(54) Sposób suszenia materiałów budowlanych
B1 (11) 230982
(41) 2017 12 04
(51) F26B 15/16 (2006.01)
F26B 23/00 (2006.01)
C04B 33/30 (2006.01)
(21) 417428
(22) 2016 06 03
(72) RADWAN MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ OWCZARY R.E.R. STĘPIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Owczary (PL)
(54) Suszarnia ceramiki budowlanej
B1 (11) 231091
(41) 2017 07 03
(51) F27B 14/16 (2006.01)
F27D 3/10 (2006.01)
(21) 415798
(22) 2015 12 31
(72) SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL); TOKARSKI MARIUSZ,
Kraków (PL); KACZKOWSKI MAREK, Kraków (PL); LENARD
KAZIMIERZ, Myślenice (PL); KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL);
MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL);
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KORZEŃ KINGA,
Kraków (PL); SIEJA-SMAGA ELIZA, Dobra (PL); KORDASZEWSKI
SZYMON, Kosmolów (PL); JABŁOŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL);
ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL); JURKIEWICZ BARTOSZ,
Ozorków (PL)
(73) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(54) Ustnik do ochrony tygla przed utlenianiem
B1 (11) 231023
(41) 2018 08 13
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
B32B 3/00 (2006.01)
(21) 420416
(22) 2017 02 02
(72) LUBACH IRENEUSZ, Wrocław (PL); MALEJ WACŁAW,
Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI
JANUSZ, Wrocław (PL)
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(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROF.
JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Panel przeciwwybuchowy linowy

(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Kolejkowa waga automatyczna

B1 (11) 231195
(41) 2017 10 09
(51) F42B 12/68 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
(21) 416713
(22) 2016 03 31
(72) GREŃ JAROSŁAW, Kozerki (PL); FIEDOR PIOTR, Chotomów (PL);
MUSIAŁ ROMAN, Mostki (PL)
(73) GREŃ JAROSŁAW, Kozerki (PL); FIEDOR PIOTR, Chotomów (PL);
MUSIAŁ ROMAN, Mostki (PL)
(54) Sposób zwalczania statków powietrznych o napędzie śmigłowym, element do realizacji sposobu zwalczania statków powietrznych o napędzie śmigłowym i kaseta transportowa tego elementu

B1 (11) 231114
(41) 2016 01 18
(51) G01J 1/42 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)
(21) 408870
(22) 2014 07 15
(72) SŁOMIŃSKI SEBASTIAN, Parzniew (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru rozkładu luminancji

B1 (11) 230922
(41) 2017 07 03
(51) G01B 7/12 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)
(21) 415641
(22) 2015 12 30
(72) SZOT ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) SZOT ZBIGNIEW KONTECH ZAKŁAD APARATURY
POMIAROWEJ I STERUJĄCEJ, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru średnicy kół i przyrząd do stosowania tego
sposobu
B1 (11) 230929
(41) 2018 06 18
(51) G01B 7/16 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 419726
(22) 2016 12 07
(72) ZBYRAD PAULINA, Kraków (PL); KOWALSKI JAKUB,
Zakopane (PL); GRABOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); LISOWSKI
MATEUSZ, Rzeszów (PL); WASILEWSKI STANISŁAW, Kraków (PL);
UHL TADEUSZ, Wieliczka (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe
B1 (11) 231034
(41) 2014 01 07
(51) G01B 9/04 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 7/34 (2006.01)
(21) 404323
(22) 2013 06 14
(72) MASAJADA JAN, Nadolice Wielkie (PL); POPIOŁEK MASAJADA
AGNIESZKA, Nadolice Wielkie (PL); AUGUSTYNIAK IRENEUSZ,
Pawłowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i układ do odwzorowania topografii powierzchni próbki
w optycznym mikroskopie skaningowym na wirach optycznych
B1 (11) 231096
(41) 2018 02 26
(51) G01G 7/02 (2006.01)
G01G 7/04 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
(21) 418469
(22) 2016 08 25
(72) PIJARSKI RAFAŁ, Młodocin Większy (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Mechanizm wagowy z elektromagnetyczną kompensacją siły
w układzie z płaskimi magnesami i płaską cewką
B1 (11) 231095
(41) 2018 02 26
(51) G01G 19/18 (2006.01)
G01G 3/14 (2006.01)
(21) 418430
(22) 2016 08 22
(72) STANCELEWICZ TOMASZ, Radom (PL)

B1 (11) 231182
(41) 2018 01 29
(51) G01K 3/10 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
H01L 39/22 (2006.01)
(21) 418026
(22) 2016 07 20
(72) FOLTYN MAREK, Warszawa (PL); ZGIRSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru temperatury nierównowagowych procesów
termicznych oraz układ do stosowania tego sposobu
B1 (11) 231008
(41) 2014 07 18
(51) G01K 11/00 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
(21) 402671
(22) 2013 02 05
(72) PISARSKI WOJCIECH, Katowice (PL); PISARSKA JOANNA,
Katowice (PL); RYBA-ROMANOWSKI WITOLD, Wrocław (PL);
LISIECKI RADOSŁAW PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób pomiaru temperatury
B1 (11) 230936
(41) 2018 07 30
(51) G01M 99/00 (2011.01)
F42B 35/00 (2006.01)
(21) 420277
(22) 2017 01 23
(72) LUBACH IRENEUSZ, Wrocław (PL); PLEBANKIEWICZ IRENEUSZ,
Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL); ŚLIWIŃSKI
JANUSZ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania paneli przeciwwybuchowych
B1 (11) 230953
(41) 2018 03 12
(51) G01N 1/14 (2006.01)
(21) 418546
(22) 2016 09 03
(72) CZUBACZYŃSKI FILIP, Warszawa (PL); KOWALSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); SAŁEK PAWEŁ, Warszawa (PL); OGIŃSKI MICHAŁ,
Góra Kalwaria (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do zdalnego pobierania próbek cieczy
B1 (11) 231148
(41) 2018 01 29
(51) G01N 5/04 (2006.01)
G01N 5/02 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
G01G 19/00 (2006.01)
(21) 418045
(22) 2016 07 21
(72) NAKONECZNY PAWEŁ, Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Urządzenie do wyznaczania wilgotności metodą grawimetryczną z automatycznie otwieraną komorą suszenia
B1 (11) 230958
(51) G01N 11/16 (2006.01)

(41) 2018 06 04
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(21) 419571
(22) 2016 11 23
(72) JARZĄBEK DARIUSZ, Warszawa (PL); DERA WOJCIECH,
Warszawa (PL); DZIEKOŃSKI CEZARY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru lepkości cienkich warstw materiałów
lepkosprężystych
B1 (11) 231057
(41) 2018 08 27
(51) G01N 17/02 (2006.01)
(21) 420584
(22) 2017 02 20
(72) FILIPEK ROBERT, Kraków (PL); PASIERB PAWEŁ, Kraków (PL);
KRÓLIKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); KOMOROWSKI
LESZEK, Warszawa (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do elektrochemicznych pomiarów stanu zagrożenia
korozją obiektów inżynieryjnych, zwłaszcza żelbetowych oraz sposób prowadzenia elektrochemicznych pomiarów stanu zagrożenia
korozją obiektów inżynieryjnych, zwłaszcza żelbetowych
B1 (11) 231081
(41) 2014 09 01
(51) G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 402867
(22) 2013 02 22
(72) SZUMSKI MICHAŁ, Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania komórki pomiarowej do detektora fluorescencyjnego zwłaszcza do detektora z fluorescencją wzbudzoną
laserowo
B1 (11) 230944
(41) 2016 11 07
(51) G01N 21/05 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 19/12 (2006.01)
(21) 416276
(22) 2016 02 25
(72) SZTERK ARKADIUSZ, Warszawa (PL); PAKUŁA LUCYNA,
Magnuszew (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Przepływowa wielofunkcyjna cela reakcyjna
B1 (11) 231050
(41) 2018 01 29
(51) G01N 29/11 (2006.01)
G01H 15/00 (2006.01)
(21) 418031
(22) 2016 07 20
(72) KAMISIŃSKI TADEUSZ, Zabierzów (PL); BARUCH KATARZYNA,
Tarnów (PL); RUBACHA JAROSŁAW, Kraków (PL); HAŁOŃ KAMILA,
Rzeszów (PL); ZASTAWNIK MARCIN, Częstochowa (PL); SZELĄG
AGATA, Kraków (PL); PILCH ADAM, Kraków (PL); BRAWATA
KRZYSZTOF, Kraków (PL); FLACH ARTUR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób określania tłumienia dźwięków uderzeniowych przez
pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko
do realizacji tego sposobu
B1 (11) 231005
(41) 2018 06 18
(51) G01N 29/14 (2006.01)
(21) 419718
(22) 2016 12 07
(72) OSTACHOWICZ WIESŁAW, Gdańsk (PL); KUDELA PAWEŁ,
Pruszcz Gdański (PL); RADZIEŃSKI MACIEJ, Gdynia (PL); YANG
ZHIBO, Xi’an (CN)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL);
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OSTACHOWICZ WIESŁAW, Gdańsk (PL); KUDELA PAWEŁ, Pruszcz
Gdański (PL); RADZIEŃSKI MACIEJ, Gdynia (PL); YANG ZHIBO, Xi’an
(CN)
(54) Sposób detekcji i lokalizacji uszkodzeń w elementach konstrukcji
B1 (11) 231087
(41) 2016 06 06
(51) G01N 30/68 (2006.01)
G01N 27/70 (2006.01)
(21) 410252
(22) 2014 11 25
(72) LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); ORNOWSKI REMIGIUSZ,
Gdańsk (PL); ŻWAN STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Wzmacniacz izolacyjny do detektora płomieniowo-jonizacyjnego
B1 (11) 231130
(41) 2013 06 24
(51) G01N 33/22 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
(21) 397392
(22) 2011 12 14
(72) PRZYBYŁOWSKI PIOTR, Gdynia (PL); RADOMSKA WERONIKA,
Gdynia (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA, Gdynia (PL)
(54) Sposób identyfikacji ilościowej etanolu w biopaliwie do silników
o zapłonie iskrowym
B1 (11) 231038
(41) 2015 09 28
(51) G01N 33/22 (2006.01)
(21) 407625
(22) 2014 03 24
(72) BAJDOR KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BIERNAT KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); BUKREJEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL);
BARANOWSKI PIOTR A., Złotniki (PL); KALWAS JERZY, Pasłęk (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI,
Warszawa (PL); CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych
w warunkach rzeczywistych
B1 (11) 231135
(41) 2014 10 27
(51) G01N 33/38 (2006.01)
C04B 20/00 (2006.01)
B03B 1/00 (2006.01)
(21) 403564
(22) 2013 04 17
(72) KLIMAS RYSZARD, Krotoszyn (PL); RAJCZAKOWSKA DANUTA,
Sobótka (PL); KNACH MAREK, Sobótka (PL)
(73) STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobótka (PL)
(54) Sposób kontrolowania barwy kruszywa, zwłaszcza grysów skaleniowo-kwarcowych oraz układ do kontrolowania barwy kruszywa,
zwłaszcza grysów skaleniowo-kwarcowych
B1 (11) 231031
(41) 2014 10 13
(51) G01N 35/10 (2006.01)
(21) 403500
(22) 2013 04 11
(72) KALINOWSKI SŁAWOMIR, Olsztyn (PL); KORONKIEWICZ
STANISŁAWA, Bukwałd (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Układ do absorpcji cząsteczek z fazy gazowej do cieczy i detekcji
tych cząsteczek
B1 (11) 231067
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)

(41) 2016 10 24
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G06F 19/00 (2011.01)
F24D 10/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
(21) 412049
(22) 2015 04 20
(72) JUSZCZYK JAROSŁAW, Rybnik (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) GHP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(54) Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej i ciepła,
zwłaszcza w budynkach wspólnot mieszkaniowych
B1 (11) 231070
(41) 2016 10 24
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
F24D 10/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
(21) 412053
(22) 2015 04 20
(72) JUSZCZYK JAROSŁAW, Rybnik (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) GHP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(54) Elektroniczny licznik wieloźródłowy
B1 (11) 230919
(41) 2015 08 17
(51) G01R 31/02 (2006.01)
(21) 409190
(22) 2014 08 18
(72) KOPKA RYSZARD, Opole (PL); TARCZYŃSKI WIESŁAW, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do testowania złącz teleinformatycznych z wyprowadzeniami kablowymi
B1 (11) 231003
(41) 2018 01 29
(51) G01W 1/14 (2006.01)
G01G 17/04 (2006.01)
(21) 418009
(22) 2016 07 18
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec (PL); CAPUTA ZBIGNIEW,
Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
IBI VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Sposób pomiaru ilości opadów
B1 (11) 231075
(41) 2014 03 03
(51) G06F 3/048 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
(21) 400581
(22) 2012 08 30
(72) LUDERA JAN, Rzeszów (PL); ZIEMIAŃSKI WIESŁAW, Rzeszów (PL);
STECKO ADAM, Rzeszów (PL)
(73) MICRO-RES LUDERA-MAJCHER SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów (PL)
(54) Sposób komunikacji z użytkownikiem w weryfikatorze informacyjno-cenowym i układ weryfikatora informacyjno-cenowego
B1 (11) 230993
(41) 2018 08 27
(51) G06F 17/10 (2006.01)
(21) 420525
(22) 2017 02 17
(72) SAKÓW MATEUSZ, Szczecin (PL); MIĄDLICKI KAROL,
Szczecin (PL); PARUS ARKADIUSZ, Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW,
Bezrzecze (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumu z pomiarowych sygnałów dyskretnych
B1 (11) 231068
(51) G06Q 50/06 (2012.01)
F24D 10/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)

(41) 2016 10 24
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(21) 412050
(22) 2015 04 20
(72) JUSZCZYK JAROSŁAW, Rybnik (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) GHP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(54) Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej i ciepła,
zwłaszcza w budynkach wspólnot mieszkaniowych
B1 (11) 231069
(41) 2016 10 24
(51) G06Q 50/06 (2012.01)
F24D 10/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
(21) 412051
(22) 2015 04 20
(72) JUSZCZYK JAROSŁAW, Rybnik (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) GHP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(54) Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej i ciepła,
zwłaszcza w budynkach wspólnot mieszkaniowych
B1 (11) 231011
(41) 2016 10 24
(51) G06Q 50/06 (2012.01)
F24D 10/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
(21) 412052
(22) 2015 04 20
(72) JUSZCZYK JAROSŁAW, Rybnik (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) GHP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL); WAŁEK TOMASZ, Gliwice (PL)
(54) Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej i ciepła,
zwłaszcza w budynkach wspólnot mieszkaniowych
B1 (11) 230974
(41) 2017 05 08
(51) G21G 1/00 (2006.01)
H05H 6/00 (2006.01)
(21) 414694
(22) 2015 11 05
(72) JANIAK TOMASZ, Otwock (PL); BARCIKOWSKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); MIELCARSKI MIECZYSŁAW, Warszawa (PL);
CIESZYKOWSKA IZABELA, Warszawa (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK
RADIOIZOTOPÓW POLATOM, Otwock (PL)
(54) Sposób wykonania tarczy molibdenowej do napromieniania
w akceleratorze
B1 (11) 231152
(41) 2018 03 26
(51) H01L 21/02 (2006.01)
C09D 11/52 (2014.01)
H01L 21/268 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 1/40 (2006.01)
H01B 1/24 (2006.01)
(21) 418727
(22) 2016 09 16
(72) KLUSEK ZBIGNIEW, Łódź (PL); DĄBROWSKI PAWEŁ,
Wiewiórczyn (PL); ROGALA MACIEJ, Łódź (PL); BUSIAKIEWICZ
ADAM, Tuszyn (PL); KOWALCZYK PAWEŁ, Łódź (PL); KOZŁOWSKI
WITOLD, Zduńska Wola (PL); SIERADZKI ZBIGNIEW, Łódź (PL);
LIPIŃSKA LUDWIKA, Warszawa (PL); STRUPIŃSKI WŁODZIMIERZ,
Warszawa (PL); KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); PUCHALSKI
MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób wykonywania elastycznych anten pracujących w zakresie GHz na bazie zredukowanego tlenku grafenu
B1 (11) 230917
(41) 2018 07 02
(51) H01P 1/38 (2006.01)
H01P 1/387 (2006.01)
(21) 420076
(22) 2016 12 30
(72) MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); ŻEBROWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); PODLASIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); PIASECKI
PRZEMYSŁAW, Przybyszew (PL)
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(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Cyrkulator
B1 (11) 231155
(41) 2018 09 10
(51) H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 15/00 (2006.01)
H01Q 15/14 (2006.01)
(21) 420744
(22) 2017 03 07
(72) SIECZKAREK KRZYSZTOF, Poznań (PL); WARZYŃSKI TOMASZ,
Mosina (PL); ŚWIĄTEK AGNIESZKA, Słupca (PL); WOJCIECHOWSKI
JÓZEF, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań (PL)
(54) Rewerberator sygnałów RFID i sposób zwiększania skuteczności
komunikacji w systemach RFID
B1 (11) 231019
(41) 2018 03 26
(51) H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 11/10 (2006.01)
(21) 418664
(22) 2016 09 12
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); TĘSIOROWSKI ŁUKASZ,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstylna antena logarytmiczno-periodyczna
B1 (11) 231056
(41) 2018 04 09
(51) H01Q 1/22 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
(21) 418987
(22) 2016 10 04
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); TĘSIOROWSKI ŁUKASZ,
Zduńska Wola (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstylny układ dopasowania impedancji anteny tekstylnej
B1 (11) 231154
(41) 2018 09 10
(51) H02B 1/00 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/40 (2006.01)
H02B 1/46 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 7/18 (2006.01)
(21) 420730
(22) 2017 03 03
(72) SŁOWIK MARCIN, Rudna Wielka (PL); RAŚ BARTŁOMIEJ,
Glinik Dolny (PL); MARCZAK WIESŁAW, Rzeszów (PL); ŁOŻAŃSKA
ANNA, Bratkowice (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Wkład do szafy teleinformatycznej
B1 (11) 231156
(41) 2018 04 09
(51) H02J 3/30 (2006.01)
H02J 9/04 (2006.01)
(21) 422877
(22) 2017 09 15
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); MROCZEK BARTŁOMIEJ,
Lublin (PL); FATYGA KAROL, Garbów (PL); KWAŚNY ŁUKASZ,
Lublin (PL); JARZYNA WOJCIECH, Lublin (PL); ZIELIŃSKA
KATARZYNA, Łęczna (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MROCZEK
BARTŁOMIEJ, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC
B1 (11) 230964
(51) H02J 3/32 (2006.01)
H01M 10/42 (2006.01)

(41) 2018 04 09
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(21) 422876
(22) 2017 09 15
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); MROCZEK BARTŁOMIEJ,
Lublin (PL); FATYGA KAROL, Garbów (PL); KWAŚNY ŁUKASZ,
Lublin (PL); JARZYNA WOJCIECH, Lublin (PL); ZIELIŃSKA
KATARZYNA, Łęczna (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MROCZEK
BARTŁOMIEJ, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej
B1 (11) 230965
(41) 2018 05 21
(51) H02J 7/00 (2006.01)
(21) 423164
(22) 2017 10 16
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B66C 19/00 (2006.01)
B66C 23/36 (2006.01)
B66F 1/02 (2006.01)
B66F 3/24 (2006.01)
B66F 9/02 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/168 (2017.01)
C01B 32/162 (2017.01)
C01B 31/04 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C01D 5/16 (2006.01)
C01D 7/10 (2006.01)
C01D 7/35 (2006.01)
C01D 7/26 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C01G 51/04 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)
C03C 25/002 (2018.01)
C03C 25/70 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C03C 17/02 (2006.01)
C03C 21/00 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 26/00 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/06 (2006.01)
C04B 24/04 (2006.01)
C04B 24/02 (2006.01)
C04B 24/00 (2006.01)
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1

2

231145*
231190
231145
231145*
230980
231190*
231147
231147*
230938
230938*
230970
230970*
230970*
230970*
230937
230937*
231101
231138
231097
231144
230978*
230978*
231098
231098*
230923
230923*
231097*
231097*
231110
231110*
231110*
231120*
231107
231107*
231120
231141*
230990*
230990*
231088*
231107*
231120*
231127*
231088*
231041
230911
230911*
230911*
231125*
231141
230990
231020
231040*
231134*
231134*
231131
231131*
231131*
231189
231189*
231189*
231136
231136*
231136*
231136*
231136*

C04B 103/00 (2006.01)
C04B 33/30 (2006.01)
C04B 33/30 (2006.01)
C04B 20/00 (2006.01)
C05D 1/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/10 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C07B 41/02 (2006.01)
C07B 31/00 (2006.01)
C07B 43/06 (2006.01)
C07B 61/00 (2006.01)
C07B 37/08 (2006.01)
C07C 35/18 (2006.01)
C07C 35/28 (2006.01)
C07C 45/27 (2006.01)
C07C 47/225 (2006.01)
C07C 49/627 (2006.01)
C07C 29/00 (2006.01)
C07C 211/00 (2006.01)
C07C 29/76 (2006.01)
C07C 29/136 (2006.01)
C07C 237/00 (2006.01)
C07C 7/00 (2006.01)
C07C 37/84 (2006.01)
C07C 39/16 (2006.01)
C07C 37/84 (2006.01)
C07C 39/16 (2006.01)
C07C 41/32 (2006.01)
C07C 43/16 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07C 49/782 (2006.01)
C07C 51/43 (2006.01)
C07C 51/087 (2006.01)
C07C 57/38 (2006.01)
C07C 59/255 (2006.01)
C07C 51/083 (2006.01)
C07C 51/087 (2006.01)
C07C 57/38 (2006.01)
C07C 59/255 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 57/32 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/58 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)

231136*
230981*
230982*
231135*
231041*
231025
231026
231027*
231027*
231028*
231028*
231010
231198*
231025*
231025*
231026*
231026*
231027
231027*
231028
231028*
231198*
231016
231016*
231053
231053*
231109*
230992*
230992*
230992*
230992*
230992*
230992*
231107*
231020*
231016*
231053*
231181
231000
231000*
231001
231001*
231109
231109*
231109*
230999
230933
230933*
230933*
230933*
230932
230932*
230932*
230932*
231143
231143*
230979
230979*
230979*
230983
230983*
230983*
230986
230986*
230986*

C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 381/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 381/14 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 35/18 (2006.01)
C07C 51/16 (2006.01)
C07C 321/12 (2006.01)
C07C 321/16 (2006.01)
C07C 321/24 (2006.01)
C07C 319/18 (2006.01)
C07D 201/04 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
C07D 403/06 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/14 (2006.01)
C07D 301/16 (2006.01)
C07D 303/42 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07D 407/04 (2006.01)
C07D 407/10 (2006.01)
C07D 407/04 (2006.01)
C07D 407/10 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 217/12 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 333/54 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
C07H 1/04 (2006.01)
C07H 19/10 (2006.01)
C07H 19/20 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C08B 31/04 (2006.01)
C08F 126/06 (2006.01)
C08G 63/78 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/14 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C09C 1/48 (2006.01)
C09D 5/03 (2006.01)
C09D 4/02 (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01)
C09D 10/00 (2006.01)
C09D 11/00 (2014.01)
C09D 11/52 (2014.01)

231021
231021*
231021*
230984
230984*
230985
230985*
231108*
231185*
231124*
231124*
231124*
231124*
231053*
231082
231082*
231082*
231082*
231108
231108*
231185
231185*
231063
231063*
231063*
231187
231187*
231188
231188*
231170
231170*
231170*
231170*
231073
231179
231179*
231124
231079
231078
231078*
231078*
231078*
230996
230997
230998
230949*
230972
231020*
230918*
230971*
231150*
230918*
230918*
230971*
231127*
231127*
230918
230971
231012
231054*
231111
231111*
231111*
231111*
231152*

1

C09J 1/00 (2006.01)
C09J 7/10 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 8/528 (2006.01)
C09K 8/78 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10G 7/06 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
C11D 7/10 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12M 1/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12P 7/26 (2006.01)
C12P 39/00 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C22B 34/24 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)
C22B 11/00 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
C22C 21/06 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
C22C 9/01 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
C23C 16/44 (2006.01)
C23C 4/06 (2016.01)
C23C 4/067 (2016.01)
C25F 5/00 (2006.01)
C25F 7/00 (2006.01)
D01D 5/28 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
D01F 6/46 (2006.01)
D02J 13/00 (2006.01)
D03D 15/00 (2006.01)
D04H 1/54 (2012.01)
D06N 7/02 (2006.01)
D21H 25/10 (2006.01)
E01F 13/12 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02F 9/06 (2006.01)
E03B 3/15 (2006.01)
E04B 7/02 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04B 9/00 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 1/39 (2006.01)
E04C 2/52 (2006.01)

2

231189*
230991
230991*
231043*
231044*
231045*
231046*
231073*
230930
230930*
231125
231198
231013
231139
231090
231055
231141*
231112*
231106*
231105*
231104*
231040
230999*
231040*
230912
230912*
230913
230913*
230914
230914*
230915
230915*
231002*
231141*
231141*
231065
231065*
231032
231032*
230940
231176*
231127
231127*
231088
231088*
231089*
231089
231089*
231132*
231056*
231132
231133
231007*
231042
231119
230931*
231071
231157
231177*
231030*
231193*
231024*
231177*
231004*
231004*
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E04D 12/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05B 17/20 (2006.01)
E05B 17/20 (2006.01)
E05B 45/00 (2006.01)
E05B 55/00 (2006.01)
E05C 3/04 (2006.01)
E05C 9/00 (2006.01)
E05C 9/22 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
E05F 15/603 (2015.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 5/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/02 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E21B 37/08 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 35/187 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/18 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F04B 45/00 (2006.01)
F04B 45/04 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
F04D 29/00 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 29/18 (2006.01)
F04D 29/041 (2006.01)
F04D 29/051 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)

231177
231175
231175*
231030
231133*
231193
231171
231172
231173
231074
231074*
230968
231004*
231064
231064*
230925
230925*
231200*
231064*
231200*
231200*
230952
231137*
230927*
231175*
231175*
231030*
231030*
231084
231084*
231084*
231093
231093*
231093*
231200
230926
230926*
231199
231199*
231157*
231043*
231044*
231045*
231046*
231113
231113*
230994
230994*
231186
231186*
231149
231149*
231072
231072*
231146
231146*
231169
231169*
230921
230921*
230921*
230976
230976*
231164*
231165*
231166*
231167*
231168*
230934

1

F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
F16D 69/02 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
F16F 13/10 (2006.01)
F16F 13/26 (2006.01)
F16F 9/00 (2006.01)
F16H 55/12 (2006.01)
F16H 3/50 (2006.01)
F16H 48/08 (2006.01)
F16H 37/08 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
F16H 1/18 (2006.01)
F16H 3/06 (2006.01)
F16H 9/26 (2006.01)
F16H 7/06 (2006.01)
F16H 7/00 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16J 15/08 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 27/06 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 17/10 (2006.01)
F16K 31/72 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F21S 9/04 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21W 131/10 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23L 9/02 (2006.01)
F23N 5/24 (2006.01)
F24D 3/14 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 3/14 (2006.01)
F24F 7/04 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24S 10/30 (2018.01)
F24S 25/70 (2018.01)
F25B 43/02 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
F26B 25/02 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
F26B 23/00 (2006.01)
F26B 3/00 (2006.01)
F27B 14/16 (2006.01)
F27D 3/10 (2006.01)
F41H 11/08 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/02 (2006.01)
F41H 7/04 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
F42B 12/68 (2006.01)
F42B 35/00 (2006.01)
G01B 7/12 (2006.01)
G01B 11/08 (2006.01)

Nr 1/2019
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1

2

230939
230939*
231150
231015
231015*
230954
230954*
230975*
231047*
231047*
231047*
230946
230946*
230946*
231048
231048*
231048*
231058
231058*
230959
230959*
230959*
230960
231077
231077*
231077*
231137
231058*
231072*
231072*
231024
231024*
231072*
231180*
231128
231180
230943*
230968*
231153
231153*
231067*
231070*
231068*
231069*
231011*
231137*
231004
231004*
231085
230943
231006
231006*
231123
230981
230981*
230982
230982*
231148*
231091
231091*
231042*
231023
231023*
231023*
231195*
231195
230936*
230922
230922*

G01B 7/16 (2006.01)
G01B 9/04 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 7/34 (2006.01)
G01D 21/00 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
G01G 7/04 (2006.01)
G01G 19/18 (2006.01)
G01G 3/14 (2006.01)
G01G 19/00 (2006.01)
G01G 17/04 (2006.01)
G01H 15/00 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
G01J 1/04 (2006.01)
G01K 3/10 (2006.01)
G01K 7/00 (2006.01)
G01K 11/00 (2006.01)
G01K 11/12 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 17/06 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G01N 24/10 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
G01N 21/35 (2014.01)
G01N 33/497 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 1/14 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
G01N 5/02 (2006.01)
G01N 11/16 (2006.01)
G01N 17/02 (2006.01)
G01N 21/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
G01N 30/68 (2006.01)
G01N 27/70 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 35/10 (2006.01)
G01R 33/60 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01W 1/14 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G06F 13/00 (2006.01)
G06F 19/00 (2011.01)
G06F 3/048 (2006.01)
G06F 17/10 (2006.01)
G06K 7/10 (2006.01)
G06Q 30/00 (2012.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
G06Q 50/06 (2012.01)

230929
231034
231034*
231034*
231192*
231096
231096*
231095
231095*
231148*
231003*
231050*
231114
231114*
231182
231182*
231008
231008*
231067*
231067*
231070*
230936
231086*
230987*
231002*
231014*
231014*
231189*
230943*
230929*
230953
231148
231148*
230958
231057
231081
231081*
230944
230944*
231050
231005
231087
231087*
231130
231130*
231038
231135
231031
231086*
231067
231070
230919
231003
231151*
231067*
231070*
231070*
231075
230993
231075*
231075*
231068
231069

1

G06Q 50/06 (2012.01)
G08C 19/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
G09B 9/08 (2006.01)
G21G 1/00 (2006.01)
H01B 1/24 (2006.01)
H01L 39/22 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01L 21/268 (2006.01)
H01M 10/42 (2006.01)
H01P 3/18 (2006.01)
H01P 1/38 (2006.01)
H01P 1/387 (2006.01)
H01Q 1/38 (2006.01)
H01Q 1/40 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 15/00 (2006.01)
H01Q 15/14 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 11/10 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
H02B 1/00 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H02B 1/40 (2006.01)
H02B 1/46 (2006.01)
H02B 1/50 (2006.01)
H02G 7/02 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 3/30 (2006.01)
H02J 9/04 (2006.01)
H02J 3/32 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
H02M 7/537 (2006.01)
H02M 1/34 (2007.01)
H02P 21/00 (2006.01)
H02S 40/44 (2014.01)
H02S 50/00 (2014.01)
H04N 1/54 (2006.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/56 (2014.01)
H04N 19/159 (2014.01)
H04R 17/00 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/26 (2006.01)
H05H 6/00 (2006.01)
H05K 1/16 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
H05K 7/18 (2006.01)
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231011
231067*
231070*
231151*
230974
231152*
231182*
231152
231152*
230964*
231178*
230917
230917*
231152*
231152*
231155
231155*
231155*
231019
231019*
231056
231154
231154*
231154*
231154*
231154*
231154*
230963*
231068*
231069*
231011*
231156
231156*
230964
230965
231137*
231164
231165
231166
231167
231168
230966
231117
231117*
231183
231006*
231094
230962*
231160
231162
231161
231159
231066
231062
230935
230935*
230974*
231096*
231154*
231154*
231154*
231154*
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MKP

1
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230911
230912
230913
230914
230915
230916
230917
230918
230919
230920
230921
230922
230923
230924
230925
230926
230927
230928
230929
230930
230931
230932
230933
230934
230935
230936
230937
230938
230939
230940
230941
230942
230943
230944
230945
230946
230947
230948
230949
230950
230951
230952
230953
230954
230955
230956
230957
230958
230959
230960
230961
230962
230963
230964
230965
230966
230967
230968
230969

C01D 7/10 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
B02C 13/28 (2006.01)
H01P 1/38 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
B60P 3/20 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
G01B 7/12 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
B21D 24/02 (2006.01)
E05B 17/20 (2006.01)
E06B 9/08 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
B05B 1/30 (2006.01)
G01B 7/16 (2006.01)
C09K 8/528 (2006.01)
B28B 23/08 (2006.01)
C07C 51/083 (2006.01)
C07C 51/43 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
B23B 29/24 (2006.01)
B61L 21/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
B23C 5/10 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
B60C 7/00 (2006.01)
B23Q 1/28 (2006.01)
A23L 29/219 (2016.01)
B21D 28/24 (2006.01)
B29C 47/68 (2006.01)
E05D 7/10 (2006.01)
G01N 1/14 (2006.01)
F16F 13/26 (2006.01)
B31B 50/00 (2017.01)
B23P 19/00 (2006.01)
A47B 5/04 (2006.01)
G01N 11/16 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
B23K 11/36 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B60M 1/26 (2006.01)
H02J 3/32 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02M 3/155 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
E04F 15/18 (2006.01)
B29C 43/24 (2006.01)

230970
230971
230972
230973
230974
230975
230976
230977
230978
230979
230980
230981
230982
230983
230984
230985
230986
230987
230988
230989
230990
230991
230992
230993
230994
230995
230996
230997
230998
230999
231000
231001
231002
231003
231004
231005
231006
231007
231008
231009
231010
231011
231012
231013
231014
231015
231016
231017
231018
231019
231020
231021
231022
231023
231024
231025
231026
231027
231028

B65D 19/06 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08F 126/06 (2006.01)
A61K 6/00 (2006.01)
G21G 1/00 (2006.01)
B23P 15/14 (2006.01)
F04D 29/041 (2006.01)
B23D 47/04 (2006.01)
A24C 5/35 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
F26B 15/16 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 381/12 (2006.01)
C07C 381/14 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A61F 2/06 (2013.01)
B24B 41/047 (2006.01)
B24D 7/10 (2006.01)
C01G 51/04 (2006.01)
C09J 7/10 (2018.01)
B01J 29/40 (2006.01)
G06F 17/10 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
B24D 5/06 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07J 63/00 (2006.01)
C07C 49/782 (2006.01)
C07C 37/84 (2006.01)
C07C 37/84 (2006.01)
B01D 15/08 (2006.01)
G01W 1/14 (2006.01)
F24F 3/14 (2006.01)
G01N 29/14 (2006.01)
F24S 10/30 (2018.01)
B05C 11/02 (2006.01)
G01K 11/00 (2006.01)
B01L 9/06 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
C09C 1/48 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
B60K 26/02 (2006.01)
F16F 7/00 (2006.01)
C07B 41/02 (2006.01)
B62D 67/00 (2006.01)
B62D 67/00 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B29D 29/08 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
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231029
231030
231031
231032
231033
231034
231035
231036
231037
231038
231039
231040
231041
231042
231043
231044
231045
231046
231047
231048
231049
231050
231051
231052
231053
231054
231055
231056
231057
231058
231059
231060
231061
231062
231063
231064
231065
231066
231067
231068
231069
231070
231071
231072
231073
231074
231075
231076
231077
231078
231079
231080
231081
231082
231083
231084
231085
231086
231087
231088
231089
231090
231091
231092
231093

B22C 5/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
G01N 35/10 (2006.01)
C22C 9/00 (2006.01)
B03B 5/06 (2006.01)
G01B 9/04 (2006.01)
B01D 35/22 (2006.01)
B01D 53/64 (2006.01)
B01D 33/46 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
B60T 15/42 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C01D 5/16 (2006.01)
E01F 13/12 (2006.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
A62D 3/33 (2007.01)
B60K 17/16 (2006.01)
F16H 9/26 (2006.01)
B03C 3/06 (2006.01)
G01N 29/11 (2006.01)
B60K 17/354 (2006.01)
B62D 53/02 (2006.01)
C07B 43/06 (2006.01)
B05D 1/04 (2006.01)
C10L 11/04 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
G01N 17/02 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
A61B 17/70 (2006.01)
H04R 17/00 (2006.01)
C07D 405/14 (2006.01)
E05B 15/02 (2006.01)
C22C 1/08 (2006.01)
H04N 19/159 (2014.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
G06Q 50/06 (2012.01)
G01R 21/00 (2006.01)
E02F 9/06 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
C07D 413/10 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
G06F 3/048 (2006.01)
B21C 23/08 (2006.01)
F16K 17/10 (2006.01)
C07H 1/04 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
A61K 35/741 (2015.01)
G01N 21/00 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
B60N 2/427 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
G01N 30/68 (2006.01)
C25F 5/00 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
F27B 14/16 (2006.01)
B29C 64/255 (2017.01)
E06B 3/02 (2006.01)

231094
231095
231096
231097
231098
231099
231100
231101
231102
231103
231104
231105
231106
231107
231108
231109
231110
231111
231112
231113
231114
231115
231116
231117
231118
231119
231120
231121
231122
231123
231124
231125
231126
231127
231128
231129
231130
231131
231132
231133
231134
231135
231136
231137
231138
231139
231140
231141
231142
231143
231144
231145
231146
231147
231148
231149
231150
231151
231152
231153
231154
231155
231156
231157
231158

H02S 50/00 (2014.01)
G01G 19/18 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
B65D 88/30 (2006.01)
B65G 19/20 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
B23P 19/06 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
B01J 21/10 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/04 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07C 41/32 (2006.01)
B66F 1/02 (2006.01)
C09D 4/02 (2006.01)
B01D 53/85 (2006.01)
E21C 35/187 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
B21D 53/04 (2006.01)
A47F 5/02 (2006.01)
H02M 7/537 (2006.01)
B21D 22/20 (2006.01)
E01F 15/04 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B22C 1/18 (2006.01)
B22C 1/22 (2006.01)
F25B 43/02 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
A61B 5/0492 (2006.01)
C23C 4/06 (2016.01)
F23G 5/027 (2006.01)
A61B 5/05 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
D04H 1/54 (2012.01)
D06N 7/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
C10G 7/06 (2006.01)
A01D 41/12 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
B24B 49/00 (2012.01)
C07C 211/63 (2006.01)
B65D 90/06 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
F04B 45/00 (2006.01)
B65B 43/24 (2006.01)
G01N 5/04 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F16D 69/02 (2006.01)
A61B 5/16 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
H02B 1/00 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H02J 3/30 (2006.01)
E03B 3/15 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
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231159
231160
231161
231162
231163
231164
231165
231166
231167
231168
231169
231170
231171
231172
231173
231174
231175
231176
231177
231178
231179

H04N 19/56 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/00 (2014.01)
A61K 31/197 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
F04D 1/00 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
A61L 27/34 (2006.01)
E04D 12/00 (2006.01)
B32B 15/00 (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)

231180
231181
231182
231183
231184
231185
231186
231187
231188
231189
231190
231191
231192
231193
231194
231195
231196
231197
231198
231199
231200

F23L 9/02 (2006.01)
C07C 7/00 (2006.01)
G01K 3/10 (2006.01)
H02P 21/00 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
C07D 301/16 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
C07D 407/04 (2006.01)
C07D 407/04 (2006.01)
C04B 20/10 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
A61N 5/10 (2006.01)
E04F 13/22 (2006.01)
B01F 5/16 (2006.01)
F42B 12/68 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B22C 1/18 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)

3
TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
patentu europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, datę publikacji o udzieleniu lub zmianie patentu europejskiego,
rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu lub zmianie patentu, numer patentu
europejskiego.
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T5 (97)
T5 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

13 06 2018
11 07 2018
09 09 2015
10 10 2018
20 06 2018
03 10 2018
15 08 2018
01 08 2018
05 07 2017
30 05 2018
05 12 2018
08 08 2018
22 08 2018
04 11 2015
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08 08 2018
19 09 2018
01 08 2018
18 07 2018
22 08 2018
22 08 2018
01 08 2018
12 09 2018
31 01 2018
29 08 2018
08 07 2009
30 03 2011
08 08 2018
22 08 2018
01 08 2018
04 07 2018
18 04 2018

2018/24
2018/28
2015/37
2018/41
2018/25
2018/40
2018/33
2018/31
2017/27
2018/22
2018/49
2018/32
2018/34
2015/45
2018/32
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2018/38
2018/31
2018/29
2018/34
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2018/31
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2018/31
2018/27
2018/16

EP 1541384 B1
EP 1616147 B1
EP 1644412 B1
EP 1661639 B1
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EP 1672301 B1
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EP 1694845 B1
EP 1730701 B1
EP 1732960 B1
EP 1738836 B1
EP 1765513 B1
EP 1769704 B1
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EP 1791802 B1
EP 1813178 B1
EP 1827660 B1
EP 1844508 B1
EP 1846949 B1
EP 1848661 B1
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EP 1887132 B1
EP 1904570 B1
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EP 1908369 B1
EP 1909641 B1
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T3 (97) 03 10 2018
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T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 16 05 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 03 01 2018
T3 (97) 05 09 2018
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T3 (97) 18 07 2018
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T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 09 2018
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T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 19 09 2018
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T3 (97) 08 08 2018
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T3 (97) 15 08 2018
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4
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

5
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).
385671
402659
403701
403702
408354
408666
410512
412603
415298
415450

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).
363918
400270
400447
400588
400715
400901
401068
401098
401650
401793
402923
402970
403103
403567
404091
404771
405242
405259
u)
405664
406197
406414
406747
406995
407317
407686
408078
408107
408251
408369
408470
408615
408667
408713
408781
409142
409160
409380
409525(376157)
409629
409702
u)

24/2004
04/2014
05/2014
05/2014
14/2013
07/2014
08/2014
08/2014
11/2014
12/2014
18/2014
19/2014
19/2014
24/2013
25/2014
02/2015
06/2015
06/2015
09/2015
11/2015
12/2015
14/2015
16/2015
18/2015
20/2015
23/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015
26/2015
11/2015
01/2016
02/2016
04/2016
04/2016
06/2016
23/2014
05/2016
08/2016

410130
410138
410157
410380
410561
410579
411109
411236
411331
411514
411573
411668
411988
413288
u)
413812
414197
414422
414655
415054
415177
u)
415186
415233
415358
415637
415724
416022
416408
416850
416932
417066
417465
417563
417591
u)
418791
418938
419031
419293
419334
419353
421596

11/2016
11/2016
11/2016
22/2015
13/2016
13/2016
16/2016
17/2016
18/2016
19/2016
20/2016
20/2016
22/2016
03/2017
06/2017
08/2017
09/2017
10/2017
12/2017
13/2017
13/2017
13/2017
13/2017
14/2017
15/2017
17/2017
19/2017
22/2017
22/2017
23/2017
26/2017
26/2017
26/2017
07/2018
08/2018
08/2018
10/2018
10/2018
10/2018
06/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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02/2010
17/2014
23/2014
23/2014
25/2015
01/2016
13/2016
17/2016
13/2017
14/2017

415561
418519
418673
418887
420122
420262
421186
421187
421289

14/2017
06/2018
07/2018
08/2018
15/2018
16/2018
21/2018
21/2018
22/2018

6
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).
401238
406321
407089
407852
407932
409954
410822
412198
412890
413419

09/2014
12/2015
17/2015
21/2015
22/2015
10/2016
14/2016
23/2016
01/2017
04/2017

414039
414384
414620
414708
414876
415196
415434
415477
416660

07/2017
09/2017
10/2017
15/2016
12/2017
13/2017
14/2017
14/2017
21/2017

7
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,

Nr 1/2019
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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) 192246 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(B1) 192246 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Portals De La
Rue Limited, Overton, Wielka Brytania
(B1) 194287 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 194507 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRAMAŁA JAN, Gliwice, Polska;
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska; KAMIŃSKI
SYLWESTER, Lubin, Polska; KOMOROWSKI JERZY, Gliwice, Polska;
MYCZKOWSKI ZBIGNIEW, Gliwice, Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice, Polska; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Gliwice, Polska; ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 273621176 i dokonanie
wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Gliwice, Polska; KAMIŃSKI SYLWESTER, Lubin,
Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice, Polska; ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 273621176
(B1) 195476 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 198968 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 200154 2018 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EADS DEUTSCHLAND GmbH, Ottobrunn, Niemcy i dokonanie wpisu: Airbus Defence and Space
GmbH, Taufkirchen, Niemcy
(B1) 200479 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 200618 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VITKOVICE, a.s., Ostrava-Vitkovice, Czechy i dokonanie wpisu: VITKOVICE, a.s., Ostrawa,
Czechy
(B1) 200900 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, San Ramon, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
GE ENERGY (USA), LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 201248 2018 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EADS DEUTSCHLAND GmbH, Ottobrunn, Niemcy i dokonanie wpisu: Airbus Defence and Space
GmbH, Taufkirchen, Niemcy
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(B1) 202006 2017 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SERGIEJ GONCZAROW, Donieck,
Ukraina; JUSTYNA MATYJA, Libiąż, Polska; PAWEŁ PIOTR MATYJA,
Libiąż, Polska i dokonanie wpisu: SERGIEJ GONCZAROW, Donieck,
Ukraina; JUSTYNA MATYJA, Libiąż, Polska; PAWEŁ MATYJA, Wyry,
Polska
(B1) 202925 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HTC SWEDEN AB, Söderköping,
Szwecja i dokonanie wpisu: Twister Cleaning Technology AB,
Söderköping, Szwecja
(B1) 203852 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 204969 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Goteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 205055 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 205056 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 205058 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 205122 2018 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EADS DEUTSCHLAND GmbH, Ottobrunn, Niemcy i dokonanie wpisu: Airbus Defence and Space
GmbH, Taufkirchen, Niemcy
(B1) 205287 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 205512 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(B1) 205512 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(B1) 205516 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(B1) 205516 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(B1) 205537 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 205942 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
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(B1) 205978 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 206089 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 206331 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 206397 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 206464 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bischof + Klein GmbH &
Co.KG, Lengerich, Niemcy i dokonanie wpisu: Bischof + Klein SE &
Co. KG, Lengerich, Niemcy
(B1) 206555 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 206655 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 207268 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(B1) 207640 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 208880 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 209001 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 3M INNOVATIVE PROPERTIES
COMPANY, St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning Research & Development Corporation, Corning, Stany
Zjednoczone Ameryki
(B1) 209772 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 209778 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 210386 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CTP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, Polska 241105850
i dokonanie wpisu: CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Zwonowice,
Polska 003445100
(B1) 211867 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

Nr 1/2019

(B1) 212095 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 213149 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 214261 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CTP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, Polska 241105850
i dokonanie wpisu: CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA, Zwonowice,
Polska 003445100
(B1) 214344 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016 i dokonanie
wpisu: NEW PRODUCT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 180488016
(B1) 215213 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH,
Gliwice, Polska 000027542; KOMOROWSKI JERZY, Gliwice, Polska;
GRAMAŁA JAN, Gliwice, Polska; WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza,
Polska; ZACHARIASZ TOMASZ, Gliwice, Polska; SZCZERBA EDWARD,
Gliwice, Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice, Polska; MYCZKOWSKI
ZBIGNIEW, Gliwice, Polska i dokonanie wpisu: INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542; WIENIEWSKI ANDRZEJ,
Szałsza, Polska; ZACHARIASZ TOMASZ, Gliwice, Polska; SZCZERBA
EDWARD, Gliwice, Polska; ŚMIESZEK ZBIGNIEW, Gliwice, Polska
(B1) 216600 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABB TECHNOLOGY AG, Zürich,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(B1) 216647 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FRUKTUS AGROS NOVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsosz Dolny, Polska
i dokonanie wpisu: FRUKTUS AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wąsosz
Dolny, Polska 150504678
(B1) 217442 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SZAGRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
i dokonanie wpisu: S PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
(B1) 217543 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa, Polska 000031532; FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 140279479 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa, Polska 000031532; FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140279479
(B1) 217756 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SZAGRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
i dokonanie wpisu: S PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
(B1) 218081 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DREWEX SPÓŁKA JAWNA ADAM,
CZESŁAW I PIOTR CHOJNOWSCY, Cegielnia, Polska 012661152 i dokonanie wpisu: „DREWEX” - ADAM I PIOTR CHOJNOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Cegielnia, Polska 012661152
(B1) 218081 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „DREWEX” - ADAM I PIOTR CHOJNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Cegielnia, Polska 012661152 i dokonanie
wpisu: CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin, Polska; CHOJNOWSKI PIOTR
PAWEŁ, Wołomin, Polska
(B1) 218081 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin,
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Polska; CHOJNOWSKI PIOTR PAWEŁ, Wołomin, Polska i dokonanie
wpisu: IDEATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radzymin, Polska 368239109
(B1) 218200 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TASLY HOLDING GROUP CO., LTD.,
Tianjin, Chiny i dokonanie wpisu: JIANGSU TASLY DIYI PHARMACEUTICAL CO., LTD., Huaian, Chiny
(B1) 218195 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 219064 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SZAGRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
i dokonanie wpisu: S PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
(B1) 221739 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POL-PACK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122555462 i dokonanie wpisu: SEIDLER PIOTR,
Bolechowice, Polska
(B1) 225319 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 978079613
(B1) 225426 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 225591 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 978079613
(B1) 226061 2018 09 27 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 9 listopada 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie przedmiotowego patentu przez ANDRZEJ MIKUŁA ZOOLEK, Łódź, Polska, Regon 470704100 na czas
nieokreślony
(B1) 226647 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHOJNOWSKI ADAM, Wołomin,
Polska; CHOJNOWSKI PIOTR PAWEŁ, Wołomin, Polska i dokonanie
wpisu: IDEATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radzymin, Polska 368239109
(B1) 226949 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 978079613
(B1) 228148 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049 i dokonanie
wpisu: SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049
(B1) 228837 2018 10 12 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 27 maja 2017 r. uprawniony udzielił ograniczonej, wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
spółki P.P.H.U Stropex R. Bruzi, K. Bruzi spółka jawna, Fabianów, Polska w zakresie określonym w umowie, na czas określony, tj. do dnia
27 maja 2032 r.
(B1) 229161 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, Polska 000041631; SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049 i dokonanie
wpisu: SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, Polska 070472049
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(B1) 229178 2018 10 09 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
(B1) 229251 2018 10 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PONAR PRESSURE SYSTEMS
SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska Górne, Polska 241515588 i dokonanie
wpisu: PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice, Polska 120453770
(B1) 229540 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica, Polska 180910225 i dokonanie
wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin,
Polska 180910225
(B1) 229541 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica, Polska 180910225 i dokonanie
wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin,
Polska 180910225
(B1) 229749 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FUTURUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 150014840 i dokonanie wpisu:
CHUDZICKI MARIUSZ BIURO EKONOMICZNO-FINANSOWE DR MARIUSZ CHUDZICKI, Mykanów, Polska
(B1) 229961 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica, Polska 180910225 i dokonanie
wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin,
Polska 180910225
8
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1614270 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orange, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: 3G Licensing S.A., Luxembourg, Luksemburg
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(T3) 1651338 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1625142 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.,
Santiago, Chile i dokonanie wpisu: Andes Biotechnologies Global,
Inc., Burlingame, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1664004 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T3) 1656248 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), Charenton-le-Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1664906 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE, Charenton, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T5) 1689370 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T3) 1709143 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1720866 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T3) 1699592 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1708814 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rainin Instrument LLC., Oakland,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo
Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1846980 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S.C.P.S. Société de Conseil et de
Prospective Scientifique S.A., Rosny-Sous-Bois, Francja i dokonanie
wpisu: CHAOWEI POWER CO. LTD, Zhicheng, Chiny
(T3) 1727624 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE, Charenton, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1773528 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), Charenton-le-Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1763699 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), Charenton-le-Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1825387 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Microsoft Corporation, Redmond,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Microsoft Technology Licensing LLC, Redmond, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T5) 1899678 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Scanalyse Pty Ltd, Bentley, Australia
i dokonanie wpisu: Outotec Pty Ltd, Frenchs Forest, Australia
(T3) 1795257 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1744202 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton, Francja i dokonanie wpisu:
Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1845961 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T5) 1865786 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1885192 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1853652 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1855838 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1871572 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), Charenton-le-Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1869840 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orange, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: 3G Licensing S.A., Luxembourg, Luksemburg
(T3) 1858864 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Helsinn Healthcare SA, Lugano-Pazzallo, Szwajcaria
(T3) 2018262 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2066650 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton-le-Pont, Francja; Alphamicron, Inc., Kent, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja; Alphamicron,
Inc., Kent, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1934208 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T5) 1954426 2018 08 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Georg Springmann Industrie- und
Bergbautechnik GMBH, Mülheim an der Ruhr, Niemcy; SMS Siemag
AG, Düsseldorf, Niemcy i dokonanie wpisu: Georg Springmann Industrie- und Bergbautechnik GMBH, Mülheim an der Ruhr, Niemcy
(T3) 1904887 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
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Générale d’Optique), Charenton Le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1965948 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1968766 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 1986503 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1993369 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2004635 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer CropScience
Aktiengesellschaft, Monheim, Niemcy
(T3) 2052229 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fondazione Salvatore Maugeri
Clinica del Lavoro E della Riabilitazione I.R.C.C.S., Pavia, Włochy
i dokonanie wpisu: Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, Pavia, Włochy
(T3) 2052230 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Pavia, Włochy i dokonanie
wpisu: Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, Pavia, Włochy
(T3) 2012969 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2026950 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja; Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, Paris,
Francja; Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2021136 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2035165 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2035166 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2038178 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2066651 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2099453 2018 08 01 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 26 marca 2012 r., uzupełnionej aneksami
z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz 18 maja 2018 r. uprawniony udzielił pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wynalazku na rzecz
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Bayer AG, Leverkusen, Niemcy w zakresie określonym w umowie,
na czas trwania patentu
(T3) 2084369 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAN Diesel & Turbo SE, Augsburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: MAN Energy Solutions SE, Augsburg,
Niemcy
(T3) 2092377 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2184132 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2125620 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Areva NC, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: AREVA MED SAS, Courbevoie, Francja
(T3) 2137189 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2167279 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2170584 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja; Centre National
de la Recherche Scientifique - CNRS, Paris, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja; Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS, Paris, Francja
(T3) 2134249 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2214868 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2222678 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx, LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2147920 2018 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2090326 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARTSANA S.p.A., Grandate, Włochy
i dokonanie wpisu: Pikdare S.r.l., Casnate con Bernate, Włochy
(T5) 2154223 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Honeywell International
Inc., Morristown, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Honeywell International Inc., Morris Plains, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 2332857 2018 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: F.A. SENING GMBH, Ellerbek, Niemcy; Nutzfahrzeuge Rohr GmbH, Straubing, Niemcy i dokonanie
wpisu: F.A. SENING GMBH, Ellerbek, Niemcy; Rohr Spezialfahrzeuge GmbH, Straubing, Niemcy
(T3) 2140828 2018 03 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Johnson, William B., Tulsa, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Dentsply DSirona, Inc.,
York, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2344509 2018 08 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2264170 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.,
Santiago, Chile i dokonanie wpisu: Andes Biotechnologies Global,
Inc., Burlingame, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2285780 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

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

(T3) 2367436 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever NV, Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Helmut Lingemann GmbH&Co. KG,
Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: Solvesta Vorrat 8 (Acht) UG
(haftungsbeschränkt), Monachium, Niemcy

(T3) 2367439 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever NV, Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2367440 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever NV, Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2304054 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orion Pharma (UK) Limited,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GENEFORM TECHNOLOGIES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2367437 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever NV, Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2299837 2018 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T5) 2349733 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Covestro Deutschland AG,
Leverkusen, Niemcy
(T3) 2344506 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2344507 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2342207 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2321092 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale d’Optique), Charenton Le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Solvesta Vorrat 8 (Acht) UG (haftungsbeschränkt), Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH, Monachium, Niemcy i dokonanie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH,
Wuppertal, Niemcy
(T3) 2320020 2018 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Helima Fensterprofil GmbH,
Wuppertal, Niemcy i dokonanie wpisu: HELIMA GmbH, Wuppertal,
Niemcy
(T3) 2305423 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2305424 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2306236 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2368950 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2460666 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale d’Optique), Charenton Le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2377072 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ETH Zurich, Zürich, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Scandit AG, Zurych, Szwajcaria

(T5) 2253550 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEDA S.p.A., ARZANO-NAPOLI,
Włochy i dokonanie wpisu: SEDA INTERNATIONAL PACKAGING
GROUP SPA, Arzano, Włochy

(T3) 2399058 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy; Salzgitter Mannesmann Line Pipe Gmbh, Siegen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Mannesmann Line Pipe GmbH, Siegen, Niemcy

(T3) 2249195 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2417139 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2251733 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja

(T3) 2440561 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2270159 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANDES BIOTECHNOLOGIES S.A.,
Santiago, Chile i dokonanie wpisu: Andes Biotechnologies Global,
Inc., Burlingame, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2440562 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2405942 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Excellent Tech Products
i Sverige AB, Vegby, Szwecja i dokonanie wpisu: Excellent Tech Products i Sverige AB, Ulricehamn, Szwecja

(T3) 2753622 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2480555 2018 07 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx, LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2785193 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(T3) 2509791 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Arioli S.p.A., Gerenzano, Włochy i dokonanie wpisu: Machines Highest Mechatronic GmbH, Erl,
Austria
(T3) 2359954 2018 08 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2410372 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Essilor International (Compagnie
Générale D’Optique), Charenton le Pont, Francja i dokonanie wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja
(T3) 2676063 2018 08 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CWS-Boco Supply AG, Baar, Szwajcaria i dokonanie wpisu: CWS-boco International GmbH, Duisburg,
Niemcy
(T3) 2571374 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2544697 2018 07 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Turzi, Antoine, Mollens, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: Regen Lab SA, Le Mont-sur-Lausanne, Szwajcaria
(T3) 2584907 2018 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever NV, Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2654443 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2674399 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Völker, Manfred, Blankenbach,
Niemcy i dokonanie wpisu: Vivonic GmbH, Sailauf, Niemcy
(T3) 2457562 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2457563 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2694124 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Universitätsklinikum Freiburg,
Freiburg, Niemcy; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: Amot (Suzhou) Medical Sci-Tech Co.,
Ltd., Suzhou, Chiny
(T3) 2704962 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bormioli Rocco S.p.A., Fidenza, Włochy i dokonanie wpisu: BORMIOLI PHARMA S. r. l., Milano, Włochy
(T3) 2729196 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cardionovum Sp.z.o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: Cardionovum GmbH, Bonn, Niemcy
(T3) 2755749 2018 08 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia

(T3) 2660336 2018 08 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orion Pharma (UK) Limited,
London, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GENEFORM TECHNOLOGIES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2812336 2018 07 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2849573 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2866583 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2869710 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2867116 2018 07 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Leeuwenburgh, Herwijnen, Holandia i dokonanie wpisu: Exalto Industrie- en Handelsonderneming
B.V., Hardinxveld-Giessendam, Holandia
(T3) 2897464 2018 08 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2895117 2018 08 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Variomed AG, Balzers, Liechtenstein i dokonanie wpisu: optimed medizinische Instrumente GmbH,
Ettlingen, Niemcy
(T3) 2920235 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia i dokonanie wpisu: Akzo Nobel Chemicals International B.V.,
Arnhem, Holandia
(T3) 2950660 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2933799 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Panasonic Intellectual Property Corporation of America, Torrance, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Monachium, Niemcy
(T3) 2801355 2018 08 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Forward Pharma A/S, København,
Dania i dokonanie wpisu: FWP IP APS, København K, Dania
(T3) 3009183 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dumschat, Christoph, Leer, Niemcy
i dokonanie wpisu: INTERMEDT Medizin & Technik GmbH, Ostrhauderfehn, Niemcy
(T3) 3012014 2018 08 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dumschat, Christoph, Leer, Niemcy
i dokonanie wpisu: INTERMEDT Medizin & Technik GmbH, Ostrhauderfehn, Niemcy
(T3) 2896614 2018 07 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
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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) 188406
(B1) 189100
(B1) 189205
(B1) 191098
(B1) 192277
(B1) 192377
(B1) 193175
(B1) 193791
(B1) 194138
(B1) 195268
(B1) 195274
(B1) 196105
(B1) 196350
(B1) 196391
(B1) 196525
(B1) 197703
(B1) 197933
(B1) 198350
(B1) 198945
(B1) 199222
(B1) 199668
(B1) 199784
(B1) 199830
(B1) 199953
(B1) 200018
(B1) 200089
(B1) 200162
(B1) 200168
(B1) 200317
(B1) 200349
(B1) 201143
(B1) 201620
(B1) 202323
(B1) 202339
(B1) 202417
(B1) 202802
(B1) 202979
(B1) 203285
(B1) 203688
(B1) 203985
(B1) 204066
(B1) 205129
(B1) 205310
(B1) 205806
(B1) 206406
(B1) 206516
(B1) 206576
(B1) 207040
(B1) 207144
(B1) 207329
(B1) 207383
(B1) 207550
(B1) 207665
(B1) 207708
(B1) 207900
(B1) 208646
(B1) 208724
(B1) 208789

2018 01 22
2018 01 11
2018 01 12
2018 01 13
2018 01 28
2018 01 14
2017 12 30
2018 01 17
2018 01 22
2012 10 01
2018 01 04
2017 12 30
2018 01 05
2018 01 17
2016 05 07
2018 01 29
2018 01 16
2018 01 13
2018 01 25
2018 01 23
2018 01 22
2018 01 16
2018 01 09
2018 01 31
2018 01 07
2018 01 30
2017 02 23
2017 12 30
2018 01 10
2018 01 23
2018 01 24
2018 01 14
2017 02 23
2018 01 14
2017 12 30
2018 01 13
2018 01 23
2018 01 18
2018 01 06
2018 01 11
2018 01 28
2018 01 09
2018 01 09
2018 01 19
2017 12 30
2018 01 16
2017 12 20
2018 01 17
2018 01 23
2018 01 18
2018 01 06
2018 01 14
2018 01 13
2018 01 23
2018 01 31
2018 01 27
2016 02 23
2018 01 15

(B1) 208909
(B1) 209065
(B1) 209156
(B1) 209342
(B1) 209437
(B1) 209457
(B1) 209663
(B1) 209668
(B1) 210038
(B1) 210109
(B1) 210402
(B1) 210700
(B1) 210724
(B1) 211001
(B1) 211033
(B1) 211034
(B1) 211248
(B1) 211338
(B1) 211666
(B1) 212662
(B1) 212934
(B1) 213389
(B1) 213825
(B1) 214078
(B1) 214323
(B1) 215091
(B1) 215494
(B1) 215704
(B1) 215870
(B1) 215935
(B1) 216001
(B1) 216003
(B1) 216214
(B1) 216665
(B1) 216700
(B1) 216983
(B1) 217120
(B1) 217481
(B1) 217724
(B1) 217754
(B1) 218001
(B1) 218221
(B1) 218222
(B1) 218311
(B1) 218410
(B1) 218632
(B1) 218633
(B1) 218806
(B1) 218834
(B1) 218970
(B1) 219060
(B1) 219256
(B1) 219406
(B1) 219409
(B1) 219848
(B1) 219909
(B1) 220214
(B1) 220416

2018 01 11
2018 01 22
2018 01 08
2018 01 27
2018 01 08
2018 01 26
2018 01 26
2018 01 09
2018 01 21
2018 01 29
2017 12 30
2018 01 22
2018 01 06
2016 06 27
2018 01 07
2018 01 02
2018 01 09
2018 01 24
2018 01 31
2018 01 14
2018 07 30
2018 01 13
2018 01 28
2017 08 14
2018 01 17
2017 12 30
2018 01 26
2018 01 20
2018 01 26
2018 01 17
2018 01 12
2018 01 12
2018 01 28
2018 01 03
2018 01 17
2017 12 31
2018 01 27
2018 01 11
2017 12 30
2018 01 14
2018 01 10
2018 07 30
2018 01 19
2018 01 24
2017 12 31
2017 10 08
2017 10 22
2017 07 16
2018 07 30
2018 01 15
2018 01 21
2018 01 02
2018 01 16
2018 01 03
2017 08 21
2018 01 17
2018 01 20
2018 01 19

Nr 1/2019

(B1) 220482 2016 08 01
(B1) 220636 2017 01 18
(B1) 220665 2017 01 20
(B1) 220711 2018 01 31
(B1) 220755 2016 05 08
(B1) 220784 2018 01 05
(B1) 220788 2018 01 18
(B1) 220971 2018 01 23
(B1) 221077 2016 09 20
(B1) 221116 2018 01 27
(B1) 221117 2018 01 27
(B1) 221119 2018 01 31
(B1) 221155 2016 03 30
(B1) 221265 2016 11 04
(B1) 221423 2018 01 31
(B1) 221706 2018 01 24
(B1) 221925 2018 01 02
(B1) 221927 2018 01 31
(B1) 222003 2017 12 30
(B1) 222240 2018 01 13
(B1) 222486 2018 01 17
(B1) 222642 2017 11 22
(B1) 222766 2018 01 13
(B1) 222904 2018 01 09
(B1) 223121 2018 01 28
(B1) 223295 2018 01 20
(B1) 223412 2018 01 28
(B1) 223448 2018 01 09
(B1) 223531 2018 01 23
(B1) 223563 2018 01 14
(B1) 223595 2018 01 25
(B1) 223698 2018 01 13
(B1) 223801 2018 01 16
(B1) 223802 2018 01 31
(B1) 223924 2017 02 22
(B1) 224399 2018 01 16
(B1) 224404 2018 01 18
(B1) 224425 2018 01 07
(B1) 224445 2018 01 18
(B1) 224469 2018 01 27
(B1) 224519 2018 01 13
(B1) 224604 2017 04 03
(B1) 224758 2018 01 02
(B1) 225038 2018 01 04
(B1) 225080 2017 12 31
(B1) 225083 2018 01 27
(B1) 225126 2018 01 28
(B1) 225213 2017 12 30

(B1) 225299
(B1) 225401
(B1) 225418
(B1) 225419
(B1) 225436
(B1) 225560
(B1) 225561
(B1) 225574
(B1) 225593
(B1) 225688
(B1) 225712
(B1) 225800
(B1) 225853
(B1) 225966
(B1) 225969
(B1) 226009
(B1) 226058
(B1) 226127
(B1) 226239
(B1) 226257
(B1) 226329
(B1) 226609
(B1) 226631
(B1) 226648
(B1) 226657
(B1) 226666
(B1) 226746
(B1) 226922
(B1) 227401
(B1) 227566
(B1) 227581
(B1) 227752
(B1) 227858
(B1) 227859
(B1) 227873
(B1) 227874
(B1) 227880
(B1) 227909
(B1) 227976
(B1) 227980
(B1) 228045
(B1) 228053
(B1) 228087
(B1) 228098
(B1) 228105
(B1) 228126
(B1) 228400
(B1) 228418

2018 01 19
2018 01 19
2017 12 03
2017 12 03
2018 01 09
2017 12 30
2017 12 30
2018 01 13
2018 01 07
2017 12 30
2017 12 30
2018 01 27
2018 01 28
2018 01 05
2018 01 28
2018 01 27
2018 01 26
2018 01 22
2018 01 29
2017 12 31
2018 01 31
2016 06 28
2018 01 28
2015 12 10
2018 01 24
2017 11 25
2018 01 27
2018 01 15
2018 01 31
2018 01 26
2018 01 18
2018 01 08
2016 10 31
2016 12 17
2018 01 18
2015 04 02
2017 11 18
2017 01 28
2016 04 02
2016 06 28
2017 05 12
2017 07 28
2015 09 11
2015 12 24
2017 08 11
2013 05 13
2017 07 28
2017 04 23

10
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) 1595650
(T3) 1614790
(T3) 1616592
(T3) 1619099
(T3) 1621391
(T3) 1621808
(T3) 1623622

2017 05 12
2017 07 09
2017 07 12
2017 07 01
2017 07 21
2017 07 29
2017 07 02

(T3) 1624265
(T3) 1630121
(T3) 1633324
(T3) 1637686
(T3) 1641434
(T3) 1641572
(T3) 1641578

2017 07 06
2017 07 29
2017 06 08
2017 07 29
2017 07 02
2017 07 08
2017 07 08

Nr 1/2019
(T3) 1644014
(T3) 1645783
(T3) 1646425
(T3) 1648717
(T3) 1648718
(T3) 1648719
(T3) 1648794
(T3) 1648874
(T3) 1648905
(T3) 1651620
(T3) 1654293
(T3) 1656051
(T3) 1656497
(T3) 1658263
(T3) 1660492
(T3) 1680635
(T3) 1691115
(T3) 1743728
(T3) 1745916
(T3) 1746065
(T3) 1749898
(T3) 1754418
(T3) 1756582
(T3) 1761007
(T3) 1762541
(T3) 1765239
(T3) 1769083
(T3) 1771227
(T3) 1771349
(T3) 1771451
(T3) 1771576
(T3) 1773143
(T3) 1773312
(T3) 1773581
(T3) 1773757
(T3) 1774831
(T3) 1776360
(T3) 1776674
(T3) 1778388
(T3) 1778623
(T3) 1778706
(T3) 1789083
(T3) 1797876
(T3) 1804980
(T3) 1845786
(T3) 1868946
(T3) 1879005
(T3) 1879566
(T3) 1880718
(T3) 1881027
(T3) 1881388
(T3) 1882643
(T3) 1882651
(T3) 1882652
(T3) 1884262
(T3) 1884729
(T3) 1886616
(T3) 1891409
(T3) 1891953
(T3) 1894908
(T3) 1900713
(T3) 1900884
(T3) 1902237
(T3) 1903942
(T3) 1904029
(T3) 1904104
(T3) 1905127

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 07 06
2017 07 09
2017 07 12
2017 07 16
2017 07 16
2017 07 16
2017 07 14
2017 07 29
2017 07 26
2017 07 29
2017 07 13
2017 07 21
2017 07 16
2017 07 09
2017 07 27
2017 07 21
2017 01 25
2017 07 16
2017 07 20
2017 07 22
2017 07 18
2017 07 11
2017 06 09
2017 07 19
2017 07 21
2017 07 04
2017 07 15
2017 07 21
2017 07 13
2017 07 08
2017 07 07
2017 07 20
2017 07 19
2017 07 20
2017 07 06
2017 07 26
2017 07 13
2017 07 28
2017 07 01
2017 07 26
2017 07 22
2017 07 05
2017 07 06
2017 07 22
2017 07 04
2017 07 25
2017 07 06
2017 07 28
2017 07 10
2017 07 17
2017 07 07
2017 07 19
2017 07 27
2017 07 26
2017 07 13
2017 07 23
2017 07 31
2017 05 23
2017 07 19
2017 07 11
2017 07 11
2017 07 19
2017 07 13
2017 07 19
2017 07 20
2017 07 07
2017 07 17

(T3) 1905452
(T3) 1907131
(T3) 1907396
(T3) 1907408
(T3) 1907756
(T3) 1909738
(T3) 1910685
(T3) 1912929
(T3) 1913049
(T3) 1915477
(T3) 1917629
(T3) 1919290
(T3) 1919745
(T3) 1920395
(T3) 1922473
(T3) 1926641
(T3) 1927560
(T3) 1927561
(T3) 1928669
(T3) 1933840
(T3) 1934955
(T3) 1942198
(T3) 1945747
(T3) 1974607
(T3) 1985264
(T3) 1988053
(T3) 1992251
(T3) 2011940
(T3) 2015796
(T3) 2016992
(T3) 2018808
(T3) 2019104
(T3) 2020580
(T3) 2020590
(T3) 2025692
(T3) 2035006
(T3) 2037856
(T3) 2038081
(T3) 2038425
(T3) 2038433
(T3) 2039971
(T3) 2040960
(T3) 2041332
(T3) 2043585
(T3) 2043662
(T3) 2044130
(T3) 2044133
(T3) 2044199
(T3) 2044320
(T3) 2044373
(T3) 2046268
(T3) 2046334
(T3) 2046405
(T3) 2046732
(T3) 2046779
(T3) 2046977
(T3) 2047684
(T3) 2047720
(T3) 2047721
(T3) 2048375
(T3) 2049113
(T3) 2049142
(T3) 2049347
(T3) 2049478
(T3) 2050165
(T3) 2054257
(T3) 2056882

2017 07 11
2017 07 18
2017 07 19
2017 07 28
2017 07 21
2017 07 27
2017 07 07
2017 07 26
2017 07 26
2017 07 28
2017 07 19
2017 07 12
2017 07 31
2017 07 21
2017 07 27
2017 07 31
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 21
2017 07 24
2017 07 21
2017 07 16
2017 07 13
2017 07 18
2018 04 15
2017 07 01
2017 05 15
2017 07 02
2017 05 03
2017 07 16
2017 07 22
2017 07 19
2017 07 22
2017 05 26
2017 07 18
2017 05 31
2017 07 03
2017 07 03
2017 07 10
2017 07 05
2017 07 25
2017 07 02
2017 07 11
2017 07 05
2017 07 26
2017 07 11
2017 07 18
2017 07 16
2017 07 05
2017 07 09
2017 07 30
2017 07 19
2017 07 23
2017 07 10
2017 07 26
2017 07 31
2017 07 02
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 29
2017 07 03
2017 07 24
2017 07 24
2017 07 03
2017 07 26
2017 07 12
2017 07 31

(T3) 2119969
(T3) 2121927
(T3) 2143663
(T3) 2143888
(T3) 2147868
(T3) 2148430
(T3) 2149668
(T3) 2161067
(T3) 2162274
(T3) 2164975
(T3) 2167019
(T3) 2170890
(T3) 2171007
(T3) 2171306
(T3) 2171439
(T3) 2173345
(T3) 2173367
(T3) 2173417
(T3) 2173935
(T3) 2175973
(T3) 2178386
(T3) 2179108
(T3) 2181227
(T3) 2182908
(T3) 2197618
(T3) 2201236
(T3) 2207926
(T3) 2222609
(T3) 2243714
(T3) 2254708
(T3) 2278851
(T3) 2279964
(T3) 2282602
(T3) 2288198
(T3) 2291185
(T3) 2295485
(T3) 2297210
(T3) 2300424
(T3) 2303268
(T3) 2307007
(T3) 2307356
(T3) 2310483
(T3) 2310992
(T3) 2313219
(T3) 2313308
(T3) 2313550
(T3) 2315595
(T3) 2315636
(T3) 2318199
(T3) 2318375
(T3) 2318657
(T3) 2320925
(T3) 2323502
(T3) 2326469
(T3) 2326651
(T3) 2328573
(T3) 2328696
(T3) 2328931
(T3) 2331412
(T3) 2337393
(T3) 2364988
(T3) 2364989
(T3) 2394638
(T3) 2397553
(T3) 2399837
(T3) 2404658
(T3) 2404844

2017 05 12
2017 07 30
2017 07 11
2017 07 09
2017 07 22
2017 07 21
2017 07 30
2017 07 23
2017 07 02
2017 07 04
2017 07 14
2017 07 18
2017 07 14
2017 07 02
2017 07 08
2017 07 03
2017 07 04
2017 07 21
2017 07 25
2017 07 18
2017 07 02
2017 07 18
2017 07 09
2017 07 18
2017 07 24
2017 07 23
2017 07 29
2017 07 25
2017 07 03
2017 07 10
2017 07 24
2017 07 29
2017 07 16
2017 07 28
2017 11 13
2017 07 22
2017 07 03
2017 07 09
2017 07 03
2017 07 22
2017 07 23
2017 07 07
2017 07 30
2017 07 01
2017 07 29
2017 07 30
2017 07 15
2017 07 16
2017 07 03
2017 07 14
2017 07 04
2017 07 10
2017 07 31
2017 07 15
2017 07 30
2017 07 17
2017 07 16
2017 07 29
2017 07 12
2017 07 28
2017 07 28
2017 07 28
2017 06 10
2017 07 28
2017 07 01
2017 07 07
2017 07 07

49
(T3) 2405040
(T3) 2405058
(T3) 2407795
(T3) 2410027
(T3) 2412452
(T3) 2412895
(T3) 2413077
(T3) 2413078
(T3) 2416339
(T3) 2416761
(T3) 2422658
(T3) 2448644
(T3) 2449051
(T3) 2449263
(T3) 2449327
(T3) 2450436
(T3) 2451328
(T3) 2451508
(T3) 2451771
(T3) 2452944
(T3) 2453923
(T3) 2453994
(T3) 2453995
(T3) 2454033
(T3) 2454037
(T3) 2454144
(T3) 2454162
(T3) 2454203
(T3) 2454454
(T3) 2456768
(T3) 2456880
(T3) 2457740
(T3) 2459329
(T3) 2459393
(T3) 2459785
(T3) 2459792
(T3) 2459798
(T3) 2460027
(T3) 2461692
(T3) 2464208
(T3) 2494996
(T3) 2516289
(T3) 2543882
(T3) 2546186
(T3) 2548665
(T3) 2549182
(T3) 2550963
(T3) 2551148
(T3) 2554242
(T3) 2555820
(T3) 2559823
(T3) 2566653
(T3) 2585754
(T3) 2588800
(T3) 2592953
(T3) 2593264
(T3) 2593602
(T3) 2595836
(T3) 2595943
(T3) 2597978
(T3) 2598645
(T3) 2599108
(T3) 2599213
(T3) 2599319
(T3) 2601318
(T3) 2604689
(T3) 2606034

2017 07 09
2017 07 08
2017 07 06
2017 07 21
2017 07 28
2017 07 13
2017 07 28
2017 07 28
2017 07 21
2017 05 10
2017 07 11
2017 07 01
2017 07 02
2017 07 01
2017 07 05
2017 07 01
2017 07 01
2017 07 08
2017 07 07
2017 07 08
2017 07 14
2017 07 17
2017 07 17
2017 07 09
2017 07 14
2017 07 05
2017 07 15
2017 07 15
2017 07 13
2017 07 23
2017 07 20
2017 07 21
2017 07 21
2017 07 15
2017 07 27
2017 07 30
2017 07 27
2017 07 29
2017 07 28
2017 07 20
2017 07 28
2017 07 12
2017 07 05
2017 07 12
2017 07 22
2017 07 21
2017 07 25
2017 07 26
2017 07 31
2017 07 05
2017 07 24
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 27
2017 07 09
2017 07 14
2017 07 04
2017 07 19
2017 07 20
2017 07 27
2017 07 26
2017 07 28
2017 07 07
2017 07 28
2017 07 22
2017 07 25
2017 07 19

50
(T3) 2606611
(T3) 2650093
(T3) 2653189
(T3) 2682273
(T3) 2682352
(T3) 2682660
(T3) 2682778
(T3) 2682779
(T3) 2683199
(T3) 2687536
(T3) 2687633
(T3) 2690221
(T3) 2690377
(T3) 2692609

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2017 07 21
2017 07 18
2017 07 18
2017 07 06
2017 07 04
2017 07 03
2017 07 06
2017 07 06
2017 07 05
2017 07 18
2017 07 05
2017 07 24
2017 07 24
2017 07 25

(T3) 2692936
(T3) 2712344
(T3) 2729011
(T3) 2729981
(T3) 2731415
(T3) 2731881
(T3) 2734102
(T3) 2734447
(T3) 2734492
(T3) 2736390
(T3) 2736676
(T3) 2736829
(T3) 2737085
(T3) 2739379

2017 07 30
2017 07 01
2017 07 06
2017 07 06
2017 07 09
2017 07 16
2017 07 04
2017 07 06
2017 07 18
2017 07 25
2017 07 20
2017 07 11
2017 07 27
2017 07 31

(T3) 2739573
(T3) 2739603
(T3) 2742077
(T3) 2742279
(T3) 2803459
(T3) 2823859
(T3) 2827269
(T3) 2833764
(T3) 2838404
(T3) 2839928
(T3) 2844567
(T3) 2869738
(T3) 2869739

2017 07 18
2017 07 26
2017 07 27
2017 07 27
2017 05 13
2017 07 08
2017 07 17
2017 07 02
2017 07 02
2017 07 02
2017 07 03
2017 07 02
2017 07 02

Nr 1/2019
(T3) 2869740
(T3) 2869741
(T3) 2870211
(T3) 2870597
(T3) 2872010
(T3) 2874851
(T3) 2874952
(T3) 2875088
(T3) 2875290
(T3) 2877412
(T3) 2877447
(T3) 2880143
(T3) 2890253

2017 07 02
2017 07 02
2017 07 05
2017 07 03
2017 07 01
2017 07 23
2017 07 02
2017 07 16
2017 07 18
2017 07 19
2017 07 03
2017 07 02
2017 07 15

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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B. WZORY UŻYTKOWE
11
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 463 do nr 70 560)
Y1 (11) 70491
(41) 2018 07 30
(51) A01C 1/00 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
(21) 125964
(22) 2017 01 25
(72) ZAPOTOCZNY PIOTR, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Matryca do układania ziarna zbóż i innych roślin uprawnych
na skanerze płaskim
Y1 (11) 70507
(41) 2018 08 27
(51) A01G 9/02 (2018.01)
(21) 126032
(22) 2017 02 13
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Doniczka wisząca
Y1 (11) 70508
(41) 2018 08 27
(51) A01G 9/02 (2018.01)
(21) 126033
(22) 2017 02 13
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Doniczka wisząca
Y1 (11) 70558
(41) 2018 03 12
(51) A41D 13/06 (2006.01)
A63B 71/12 (2006.01)
A43B 1/00 (2006.01)
A43B 7/22 (2006.01)
(21) 126940
(22) 2016 08 31
(72) TASIOR ANDRZEJ, Kraków (PL); TASIOR PAWEŁ, Kraków (PL);
TASIOR IGOR, Kraków (PL)
(73) TASIOR ANDRZEJ, Kraków (PL); TASIOR IGOR, Kraków (PL);
TASIOR PAWEŁ, Kraków (PL)
(54) Wkładka ochronna śródstopia do butów piłkarskich
Y1 (11) 70467
(41) 2017 05 08
(51) A41D 17/00 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
(21) 124543
(22) 2015 10 29
(72) LALA RAFAŁ, Wieleń (PL)
(73) LALA RAFAŁ, Wieleń (PL)
(54) Ochraniacz nogi
Y1 (11) 70484
(41) 2018 07 02
(51) A47B 17/02 (2006.01)
(21) 125882
(22) 2016 12 23
(72) DĄBROWSKI MICHAŁ, Brzoza (PL)
(73) FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie (PL)
(54) Biurko wielostanowiskowe

Y1 (11) 70530
(41) 2018 03 26
(51) A47B 85/00 (2006.01)
A47C 17/213 (2006.01)
(21) 125615
(22) 2016 09 21
(72) CZUBIN MIECZYSŁAW, Dulowa (PL)
(73) CZUBIN MIECZYSŁAW ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
HANDUS, Dulowa (PL)
(54) Ławka z przekładanym, w pozycję na płask z siedziskiem, oparciem
Y1 (11) 70492
(41) 2018 07 30
(51) A47B 95/00 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
A47G 29/087 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
(21) 125970
(22) 2017 01 26
(72) NOWAKOWSKI ZBIGNIEW, Szczutowo (PL)
(73) REJS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rypin (PL)
(54) Zawieszka meblowa
Y1 (11) 70475
(41) 2018 03 26
(51) A47C 11/00 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
A47B 85/00 (2006.01)
(21) 125614
(22) 2016 09 21
(72) CZUBIN MIECZYSŁAW, Dulowa (PL)
(73) CZUBIN MIECZYSŁAW ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY
HANDUS, Dulowa (PL)
(54) Mebel wielofunkcyjny
Y1 (11) 70521
(41) 2017 10 23
(51) A47G 9/06 (2006.01)
A47G 9/00 (2006.01)
A45F 3/00 (2006.01)
(21) 125064
(22) 2016 04 21
(72) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(73) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(54) Płat z kieszeniami
Y1 (11) 70545
(41) 2018 03 26
(51) A47G 29/122 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
(21) 125577
(22) 2016 09 14
(72) KURLETO DANIEL, Ochojno (PL)
(73) DAMECH KURLETO SPÓŁKA JAWNA, Ochojno (PL)
(54) Sygnalizator zajętości skrzynki korespondencyjnej
Y1 (11) 70468
(41) 2017 11 20
(51) A61B 5/04 (2006.01)
(21) 125110
(22) 2016 05 11
(72) KALETA ŁUKASZ, Kraków (PL); JASIEŃSKI TOMASZ, Kraków (PL)
(73) COMARCH HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Elektroda tekstylna
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Y1 (11) 70480
(41) 2018 06 04
(51) A62B 23/02 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
(21) 125803
(22) 2016 11 30
(72) GMOSIŃSKI JACEK, Zgierz (PL); JABŁOŃSKI MIROSŁAW,
Łódź (PL); KRZYŻANOWSKI JACEK, Łódź (PL)
(73) FILTER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz (PL)
(54) Element filtracyjny, zwłaszcza dla półmaski ochronnej
Y1 (11) 70503
(41) 2018 03 12
(51) A62C 2/08 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 35/58 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
(21) 126497
(22) 2017 07 25
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego gaszenia wieżowców
Y1 (11) 70554
(41) 2018 07 30
(51) A63H 3/00 (2006.01)
(21) 125962
(22) 2017 01 19
(72) BOROWY WIESŁAW, Białka (PL)
(73) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka (PL)
(54) Lalka drewniana
Y1 (11) 70471
(41) 2017 12 04
(51) B01D 29/50 (2006.01)
(21) 125180
(22) 2016 05 30
(72) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(73) GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paczkowo (PL)
(54) Zestaw filtrujący z żeliwnym filtrem gazu
Y1 (11) 70518
(41) 2018 03 12
(51) B07C 3/04 (2006.01)
(21) 125516
(22) 2016 08 26
(72) KACZMARCZYK BARTŁOMIEJ, Olkusz (PL); NOGA LESZEK,
Olkusz (PL); PORADA PIOTR, Olkusz (PL)
(73) BOLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowno (PL)
(54) Sortownik anod
Y1 (11) 70493
(41) 2018 09 10
(51) B23P 9/00 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
(21) 126101
(22) 2017 03 02
(72) JAROSZEWICZ JERZY, Białystok (PL); ŁUKASZEWICZ
KRZYSZTOF, Kamionka (PL); DRAGUN ŁUKASZ, Łapy (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do wykańczającej obróbki ścieżek pomiarowych
na wałach maszyn wirnikowych
Y1 (11) 70533
(41) 2013 05 13
(51) B29C 44/58 (2006.01)
(62) 396840
(21) 126617
(22) 2011 11 02
(72) BIEDZIUK WALDEMAR, Olsztyn (PL)
(73) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Forma do produkcji bloków styropianowych
Y1 (11) 70534
(51) B29C 44/58 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
E04B 5/17 (2006.01)
(62) 396838

(41) 2013 05 13

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

Nr 1/2019

126618
(22) 2011 11 02
RACZYŃSKI KONSTANTY, Olsztyn (PL)
YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
Forma do produkcji wypełnień stropowych ze styropianu

Y1 (11) 70490
(41) 2018 07 16
(51) B42D 25/382 (2014.01)
B42D 25/00 (2014.01)
(21) 125903
(22) 2017 01 02
(72) GURTOWSKA JOANNA, Warszawa (PL); BIERNACKI ARIEL,
Warszawa (PL); MOLGA EDYTA, Warszawa (PL); WÓJCIK PAWEŁ
TOMASZ, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKA AGATA, Warszawa (PL);
LESZCZYŃSKA-AMBROZIEWICZ EWA, Wołomin (PL)
(73) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Dokument zabezpieczony
Y1 (11) 70496
(41) 2018 03 26
(51) B60K 6/20 (2007.10)
(21) 126374
(22) 2017 05 26
(72) MAMROWICZ SŁAWOMIRA, Tychy (PL); MAMROWICZ
TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) MAMROWICZ SŁAWOMIRA, Tychy (PL); MAMROWICZ
TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Pojazd ciężarowy, zwłaszcza lekki pojazd ciężarowy do zabudowy
Y1 (11) 70473
(41) 2014 07 21
(51) B60R 25/04 (2013.01)
G08B 13/22 (2006.01)
(62) 402371
(21) 125350
(22) 2013 01 07
(72) KUBIAK PAWEŁ, Łódź (PL); GNIOTEK KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Elektroniczny system zabezpieczający samochód przed kradzieżą
Y1 (11) 70469
(41) 2017 11 20
(51) B61H 7/02 (2006.01)
B61H 9/00 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
(21) 125140
(22) 2016 05 16
(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK,
Węgierska Górka (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF,
Czerwionka-Leszczyny (PL); MACHULEC SEBASTIAN,
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Zespół kołowo-awaryjnie hamulcowy górniczej kolejki spągowej z napędem linowym
Y1 (11) 70501
(41) 2017 10 23
(51) B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
(21) 125038
(22) 2016 04 12
(72) PRUSHKO IVAN, Łuck (UA)
(73) IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Stelaż wózka dziecięcego
Y1 (11) 70494
(41) 2017 09 25
(51) B62D 39/00 (2006.01)
B62D 25/02 (2006.01)
(21) 126268
(22) 2017 04 14
(72) ŻELAZNY ZBIGNIEW, Wrocław (PL); SADOWSKI ŁUKASZ,
Wałbrzych (PL); KUPCZYK MATEUSZ, Wrocław (PL); CZARNECKI
SŁAWOMIR, Wrocław (PL); HOŁA JERZY, Wrocław (PL);
WRZECIONIARZ PIOTR, Wrocław (PL)

Nr 1/2019
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Platforma jezdna urządzenia do badania morfologii płaskich
powierzchni zwłaszcza betonowych
Y1 (11) 70514
(41) 2018 09 10
(51) B65D 1/36 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 21/032 (2006.01)
(21) 126099
(22) 2017 03 02
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Pojemnik z tworzywa sztucznego z komorami
Y1 (11) 70550
(41) 2018 04 09
(51) B65D 5/36 (2006.01)
(21) 125650
(22) 2016 10 04
(72) AMBROŻY JAKUB, Krzycko Małe (PL)
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Opakowanie zbiorcze
Y1 (11) 70536
(41) 2018 08 27
(51) B65D 5/50 (2006.01)
B65D 81/127 (2006.01)
(21) 126041
(22) 2017 02 14
(72) PODYMA RADOSŁAW, Kalina Mała (PL)
(73) PODYMA RADOSŁAW KEDAR, Kalina Mała (PL)
(54) Wykrój ochraniacza transportowego
Y1 (11) 70529
(41) 2018 05 07
(51) B65D 6/00 (2006.01)
B65D 6/02 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
(21) 125721
(22) 2016 11 01
(72) GUZ MAREK, Starogard Gdański (PL)
(73) GUZ MAREK, Starogard Gdański (PL)
(54) Pojemnik na odpady komunalne
Y1 (11) 70547
(41) 2018 09 24
(51) B65D 8/12 (2006.01)
(21) 126121
(22) 2017 03 10
(72) SKAWSKI PIOTR, Młoszowa (PL); SZUSTER KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) SZUSTER KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE,
Kraków (PL)
(54) Nakładka ochronna na puszkę z napojem
Y1 (11) 70476
(41) 2018 04 09
(51) B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
(21) 125648
(22) 2016 10 03
(72) ANTKOWIAK ARTUR, Krzycko Wielkie (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wkładka stabilizująca
Y1 (11) 70505
(41) 2018 06 18
(51) B65D 39/00 (2006.01)
B65D 51/16 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12M 1/24 (2006.01)
C12L 9/00 (2006.01)
(21) 125826
(22) 2016 12 09
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Rurka fermentacyjna

53

Y1 (11) 70519
(41) 2018 07 16
(51) B65D 51/18 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
(21) 125907
(22) 2017 01 03
(72) RĄBA DOMINIKA, Pszczyna (PL)
(73) ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna (PL)
(54) Pojemnik na produkt spożywczy
Y1 (11) 70539
(41) 2018 03 26
(51) B65D 65/02 (2006.01)
(21) 125605
(22) 2016 09 19
(72) CZAKAJ JAKUB, Leśnica (PL)
(73) AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów (PL)
(54) Opakowanie samoprzylepnego uszczelniacza butylowego
Y1 (11) 70540
(41) 2016 08 01
(51) B65D 83/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
(21) 123741
(22) 2015 01 23
(72) TYBURCY EDWARD, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do automatycznego dozowania leków w postaci
tabletek
Y1 (11) 70549
(41) 2018 02 26
(51) B65D 85/10 (2006.01)
(21) 126467
(22) 2015 11 25
(30) 1421707.9
2014 12 05
GB
(86) 2015 11 25
PCT/GB15/53593
(87) 2016 06 09
WO16/087819
(72) BRAY ANDREW JONATHAN, London (GB); FALLON GARY,
London (GB); GIBSON PAUL, London (GB)
(73) British American Tobacco (Investments)Limited, Londyn (GB)
(54) Paczka produktów przemysłu tytoniowego
Y1 (11) 70472
(41) 2018 01 15
(51) C02F 1/20 (2006.01)
(21) 125316
(22) 2016 07 08
(72) BANAŚ JACEK, Więckowice (PL); SOLARSKI WOJCIECH,
Kraków (PL); MAZURKIEWICZ BOGUSŁAW, Kraków (PL);
TADAJEWSKI KONRAD, Staniszów (PL)
(73) PAŁAC NA WODZIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Staniszów (PL)
(54) Reaktor do oczyszczania wody
Y1 (11) 70463
(41) 2016 06 20
(51) C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) 123637
(22) 2014 12 19
(72) KRZEMIENIEWSKI MIROSŁAW, Olsztyn (PL); ZIELIŃSKI
MARCIN, Olsztyn (PL); DĘBOWSKI MARCIN, Olsztyn (PL);
KRZEMIENIEWSKA KAROLINA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania ścieków
Y1 (11) 70516
(41) 2016 08 29
(51) E01F 8/00 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
(21) 123803
(22) 2015 02 17
(72) HABER IRENEUSZ, Zielonki (PL); GÓRSKI PIOTR, Kraków (PL)
(73) HABER IRENEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANOUSŁUGOWE HABER, Zielonki (PL)
(54) Nakładka z rusztem kratowym na panel akustyczny
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Y1 (11) 70552
(41) 2018 06 18
(51) E01H 11/00 (2006.01)
A01D 34/86 (2006.01)
(21) 125838
(22) 2016 12 12
(72) TYSZKA KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH TRAKT-POL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Maszyna do korytowania oraz ścinania poboczy dróg

F16S 3/00 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
(21) 125682
(22) 2016 10 14
(72) MROCZKOWSKI JANUSZ, Biała Piska (PL)
(73) MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAR-MIR PROFIL,
Biała Piska (PL)
(54) Profil nośny pasma świetlnego do 4m długości

Y1 (11) 70502
(41) 2018 01 29
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/92 (2006.01)
E04C 2/16 (2006.01)
(21) 125394
(22) 2016 07 25
(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Brody (PL); WIĘCEK PIOTR, Płock (PL)
(73) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Panel elewacyjny PVC z warstwą funkcyjną

Y1 (11) 70527
(41) 2018 04 23
(51) E04D 13/03 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
(21) 125683
(22) 2016 10 14
(72) MROCZKOWSKI JANUSZ, Biała Piska (PL)
(73) MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAR-MIR PROFIL,
Biała Piska (PL)
(54) Profil nośny pasma świetlnego do 2m długości

Y1 (11) 70504
(41) 2018 01 29
(51) E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
(21) 125395
(22) 2016 07 25
(72) WIŚNIEWSKI MAREK, Brody (PL); WIĘCEK PIOTR, Płock (PL)
(73) BIMERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(54) Panel elewacyjny PVC z otworami
Y1 (11) 70466
(41) 2017 03 27
(51) E04B 1/68 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E01D 19/06 (2006.01)
E02D 29/16 (2006.01)
(21) 124377
(22) 2015 09 14
(72) GŁOGOWSKI TOMASZ, Chrzanów (PL); WAZOWSKI MAREK,
Katowice (PL)
(73) KPRM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno (PL)
(54) Belka zespołu listwy dylatacyjnej
Y1 (11) 70474
(41) 2018 02 12
(51) E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 2/40 (2006.01)
(21) 125432
(22) 2016 08 02
(72) MUZYCZUK ADAM, Gdynia (PL)
(73) IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Płyta warstwowa ocieplająca
Y1 (11) 70525
(41) 2018 04 23
(51) E04D 13/03 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
(21) 125681
(22) 2016 10 14
(72) MROCZKOWSKI JANUSZ, Biała Piska (PL)
(73) MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAR-MIR PROFIL,
Biała Piska (PL)
(54) Profil nośny pasma świetlnego do 6m długości
Y1 (11) 70526
(51) E04D 13/03 (2006.01)

(41) 2018 04 23

Y1 (11) 70553
(41) 2018 07 30
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
(21) 125952
(22) 2017 01 16
(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL); GÓROWSKI MICHAŁ,
Nowy Sącz (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Dwufunkcyjne okno dachowe
Y1 (11) 70559
(41) 2018 06 18
(51) E04F 15/024 (2006.01)
E04F 15/22 (2006.01)
(21) 127042
(22) 2018 02 16
(72) GÓRSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) STUDIO INTERFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Prefabrykowany moduł pływającej podłogi
Y1 (11) 70482
(41) 2018 03 26
(51) E04F 19/08 (2006.01)
(21) 125880
(22) 2016 12 23
(30) 003387703-0001
2016 09 21
EM
(72) FĄFERKO MACIEJ, Targanice (PL)
(73) TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SPÓŁKA JAWNA, Andrychów (PL)
(54) Szafka natynkowa do rozdzielacza
Y1 (11) 70483
(41) 2018 03 26
(51) E04F 19/08 (2006.01)
(21) 125881
(22) 2016 12 23
(30) 003387703-0002
2016 09 21
EM
(72) FĄFERKO MACIEJ, Targanice (PL)
(73) TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SPÓŁKA JAWNA, Andrychów (PL)
(54) Szafka podtynkowa do rozdzielacza
Y1 (11) 70531
(41) 2017 02 27
(51) E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
(21) 124324
(22) 2015 08 14
(72) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(73) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(54) Kielnia, a zwłaszcza kielnia do przyklejania płytek klinkierowych
Y1 (11) 70515
(51) E04G 17/04 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
(21) 125932

(41) 2018 07 16
(22) 2017 01 13

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ZWOLIŃSKI MIROSŁAW, Żabokliki (PL)
(73) BPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Zamek szalunkowy
Y1 (11) 70500
(41) 2018 04 23
(51) E04H 3/04 (2006.01)
(21) 125696
(22) 2016 10 18
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do prowadzenia automatycznej sprzedaży towarów
w połączeniu z supermarketem
Y1 (11) 70544
(41) 2018 07 02
(51) E04H 15/28 (2006.01)
E04H 15/32 (2006.01)
E04H 15/44 (2006.01)
(21) 126861
(22) 2017 12 07
(30) 201613474
2016 12 27
UA
(72) GUMENNYI IGOR GRIGOROVICH, Kharkiv city (UA)
(73) OU UBC HOLDING GROUP, Tallinn (EE)
(54) Baldachim składany
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Y1 (11) 70543
(41) 2018 08 13
(51) E06B 9/52 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 126005
(22) 2017 02 02
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Zestaw przesuwnej moskitiery ramowej
Y1 (11) 70541
(41) 2018 05 21
(51) E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
(21) 125772
(22) 2016 11 17
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ, Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Prowadnica siatki moskitiery zwijanej

Y1 (11) 70522
(41) 2018 01 29
(51) E05D 11/10 (2006.01)
(21) 125377
(22) 2016 07 19
(72) KLAKLA KRZYSZTOF, Nowy Sącz (PL)
(73) KLAKLA ANNA, Nowy Sącz (PL)
(54) Zawias meblowy zapadkowy

Y1 (11) 70542
(41) 2018 07 02
(51) E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
(21) 125861
(22) 2016 12 19
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Pierścień montażowy do połączenia napędu elektrycznego
rolety okiennej ze ścianą boczną skrzynki rolety

Y1 (11) 70528
(41) 2018 06 18
(51) E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 125859
(22) 2016 12 16
(72) KIPCZAK KRZYSZTOF, Manasterz (PL)
(73) KIPCZAK KRZYSZTOF, Manasterz (PL)
(54) Drzwi zewnętrzne kompozytowe

Y1 (11) 70532
(41) 2018 07 30
(51) E06B 9/70 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
(21) 125965
(22) 2017 01 24
(72) DZIEMIAŃCZUK GRZEGORZ, Nowodworce (PL)
(73) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków (PL)
(54) Uchwyt do montażu silnika elektrycznego rolety

Y1 (11) 70535
(41) 2016 07 18
(51) E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(62) 410881
(21) 127231
(22) 2015 01 07
(72) SZYMANIUK DARIUSZ, Kobylnica (PL); SZYMANIUK ARTUR,
Słupsk (PL)
(73) TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK SPÓŁKA
JAWNA, Słupsk (PL)
(54) Drzwi kompletne, zwłaszcza stalowe

Y1 (11) 70465
(41) 2017 02 13
(51) E21B 7/02 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
(21) 124300
(22) 2015 08 05
(72) OSTAPÓW LESŁAW, Legnica (PL); KUCFIR WOJCIECH,
Jawor (PL); CZAJKOWSKI ANDRZEJ, Legnica (PL); HNAT WITOLD,
Złotoryja (PL); MILIAN WIESŁAW, Zgorzelec (PL)
(73) MINE MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilków (PL)
(54) Samojezdny wóz wiercący

Y1 (11) 70538
(41) 2018 08 27
(51) E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 126026
(22) 2017 02 13
(72) TOMKÓW BERNADETA, Wrocław (PL)
(73) BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(54) Profil nośny roletki
Y1 (11) 70464
(41) 2015 07 20
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
(21) 123648
(22) 2015 01 02
(30) 14461502.8
2014 01 07
EP
(72) MUSZYŃSKI MACIEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) DECORA SPÓŁKA AKCYJNA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Osłona rolety

Y1 (11) 70470
(41) 2017 11 20
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 125157
(22) 2016 05 18
(72) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL); KACZMARCZYK STANISŁAW,
Zabrze (PL); IWANOWICZ ROMAN, Zabrze (PL)
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(54) Jarzmo strzemienia do odrzwi obudowy górniczej
Y1 (11) 70477
(41) 2018 04 09
(51) F16B 7/00 (2006.01)
F16B 7/04 (2006.01)
(21) 125652
(22) 2016 10 07
(72) DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW, Karwodrza (PL)
(73) WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tuchów (PL)
(54) Rozłączne połączenie rurowe
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Y1 (11) 70498
(41) 2018 05 07
(51) F16K 3/03 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
(21) 126500
(22) 2017 07 26
(72) KUTA KACPER, Trzcianki (PL); SZMIDT ARTUR, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); KUTA KACPER,
Trzcianki (PL)
(54) Zawór kontrolujący
Y1 (11) 70506
(41) 2018 07 30
(51) F16K 11/085 (2006.01)
(21) 125974
(22) 2017 01 27
(72) KULIG ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(73) VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów (PL)
(54) Zawór mieszający
Y1 (11) 70546
(41) 2018 06 04
(51) F16K 24/04 (2006.01)
F16K 24/00 (2006.01)
F16K 33/00 (2006.01)
F24D 19/08 (2006.01)
(21) 125807
(22) 2016 12 01
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór odpowietrzający
Y1 (11) 70486
(41) 2018 07 02
(51) F16L 3/00 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
(21) 125898
(22) 2016 12 30
(72) GOŁĄBEK ADAM PAWEŁ, Radom (PL)
(73) ALGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja nadawczo-odbiorcza dla sygnałów radiowych z trzema
antenami
Y1 (11) 70487
(41) 2018 07 02
(51) F16L 3/00 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
(21) 125899
(22) 2016 12 30
(72) GOŁĄBEK ADAM PAWEŁ, Radom (PL)
(73) ALGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja nadawczo-odbiorcza z trzema antenami dla sygnałów
radiowych zlokalizowana nisko
Y1 (11) 70488
(41) 2018 07 02
(51) F16L 3/00 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
(21) 125900
(22) 2016 12 30
(72) GOŁĄBEK ADAM PAWEŁ, Radom (PL)
(73) ALGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja nadawczo-odbiorcza z anteną zlokalizowana nad ziemią
dla sygnałów radiowych
Y1 (11) 70489
(51) F16L 3/00 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
(21) 125901

(41) 2018 07 02

(22) 2016 12 30
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(72) GOŁĄBEK ADAM PAWEŁ, Radom (PL)
(73) ALGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Stacja nadawczo-odbiorcza dla sygnałów radiowych z anteną
Y1 (11) 70481
(41) 2018 07 02
(51) F16L 57/00 (2006.01)
E02D 31/06 (2006.01)
E02D 31/14 (2006.01)
(21) 125873
(22) 2016 12 21
(72) DRATWA ROMAN STANISŁAW, Kalety (PL); DRATWA
MAGDALENA MARIA, Kalety (PL)
(73) WPŻ ELBUD GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Owśnice (PL)
(54) Kołpak ochronny
Y1 (11) 70523
(41) 2018 04 23
(51) F16S 3/00 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 125678
(22) 2016 10 14
(72) MROCZKOWSKI JANUSZ, Biała Piska (PL)
(73) MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAR-MIR PROFIL, Biała
Piska (PL)
(54) Profil podstawy pasma świetlnego
Y1 (11) 70524
(41) 2018 04 23
(51) F16S 3/00 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 125679
(22) 2016 10 14
(72) MROCZKOWSKI JANUSZ, Biała Piska (PL)
(73) MROCZKOWSKI JANUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MAR-MIR PROFIL,
Biała Piska (PL)
(54) Profil chwytakowy pasma świetlnego
Y1 (11) 70517
(41) 2018 08 27
(51) F21S 4/00 (2016.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21V 17/10 (2006.01)
(21) 126042
(22) 2017 02 14
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Andrychów (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Lampa liniowa
Y1 (11) 70551
(41) 2018 05 07
(51) F21S 4/28 (2016.01)
F21V 31/00 (2006.01)
A01K 31/00 (2006.01)
(21) 125709
(22) 2016 10 25
(72) JANIAK DARIUSZ, Płochocin (PL)
(73) JANIAK DARIUSZ AGROPIAN SYSTEM, Płochocin (PL)
(54) Obudowa lampy LED
Y1 (11) 70537
(41) 2018 08 27
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 126062
(22) 2017 02 20
(72) BADOCHA ADAM, Kraków (PL); KWINTA RAFAŁ, Kraków (PL);
KARNIA TOMASZ, Kraków (PL); CHUDY ZYGMUNT,
Wielka Wieś (PL); ORŁOWICZ TADEUSZ, Czchów (PL)
(73) ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, Kraków (PL)
(54) Przenośna podpora kablowa napowietrznej linii łączności polowej
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Y1 (11) 70509
(41) 2018 08 27
(51) F23J 3/02 (2006.01)
(21) 126053
(22) 2017 02 16
(72) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(73) KUBICKI ANDRZEJ, Małomice (PL)
(54) Przyrząd do usuwania sadzy szklistej w okrągłych kanałach
kominowych
Y1 (11) 70478
(41) 2018 05 07
(51) F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(21) 125727
(22) 2016 11 04
(72) LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); CHALAMOŃSKI MARIUSZ,
Zamość (PL); SZYMCZAK MAREK, Bydgoszcz (PL); MAZURKIEWICZ
ADAM, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Wielopłaszczyznowa przepustnica powietrza z mechanizmem
awaryjnego zamknięcia
Y1 (11) 70557
(41) 2018 06 04
(51) F24F 13/20 (2006.01)
(21) 126834
(22) 2017 11 30
(30) PUV 2016-33119
2016 12 01
CZ
(72) ŠPILER JASROLAV, Plzeň (CZ)
(73) ŠPILER JAROSLAV, Plzeň (CZ)
(54) Płyta maskująca zaworu powietrznego instalacji wentylacyjnej
Y1 (11) 70520
(41) 2018 07 16
(51) F24H 9/00 (2006.01)
F23L 9/04 (2006.01)
(21) 125912
(22) 2017 01 09
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, Orawka (PL); KOŁTON WOJCIECH,
Orawka (PL)
(73) KOŁTON WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA,
Orawka (PL); KOŁTON KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA
CYWILNA, Orawka (PL)
(54) Dysza pieca centralnego ogrzewania
Y1 (11) 70555
(41) 2018 01 29
(51) F24H 9/20 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
(21) 126607
(22) 2016 03 10
(30) AN2015A000050
2015 03 20
IT
(86) 2016 03 10
PCT/IB16/00264
(87) 2016 09 29
WO16/151382
(72) CAPITANELLI CLAUDIO, Arcevia (IT)
(73) THERMOWATT S.p.A., Arcevia (IT)
(54) Termostat do zabezpieczenia oraz regulacji urządzeń grzewczych
Y1 (11) 70485
(41) 2018 07 02
(51) G01C 9/06 (2006.01)
H01H 35/02 (2006.01)
(21) 125887
(22) 2016 12 28
(72) DZIUROWICZ GRZEGORZ, Sosnowiec (PL)
(73) DZIUROWICZ GRZEGORZ, Sosnowiec (PL)
(54) Czujnik kontroli przekroczenia wartości granicznej kąta przechyłu
Y1 (11) 70560
(41) 2018 08 13
(51) G01C 15/04 (2006.01)
(21) 126017
(22) 2017 02 07
(72) BARYŁA RADOSŁAW, Stawiguda (PL); WIELGOSZ PAWEŁ,
Zawady Małe (PL); KURPIŃSKI GRZEGORZ, Lubin (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Znak punktu pośredniego, zwłaszcza dla potrzeb wyznaczania
deformacji terenu
Y1 (11) 70479
(41) 2018 06 04
(51) G01N 1/22 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
(21) 125794
(22) 2016 11 25
(72) SOBCZYK PIOTR, Kraków (PL)
(73) ECO LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54) Obudowa urządzenia do monitorowania jakości powietrza
Y1 (11) 70510
(41) 2018 08 27
(51) G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
(21) 126064
(22) 2017 02 21
(72) KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); MARCZAK WIESŁAW,
Rzeszów (PL); IZAK PAWEŁ, Koszyce Wielkie (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Kaseta magazynująca włókna spawów światłowodowych
Y1 (11) 70556
(41) 2016 12 05
(51) G09B 23/30 (2006.01)
A61M 16/04 (2006.01)
(21) 124143
(22) 2015 06 03
(72) KACZOR MARCIN MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) KACZOR MARCIN MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(54) Symulator trudnych dróg oddechowych do nauki intubacji
fiberoskopowej
Y1 (11) 70495
(41) 2015 08 31
(51) H01B 5/02 (2006.01)
H01R 25/14 (2006.01)
(62) 407285
(21) 126278
(22) 2014 02 22
(72) KRAWCZYK ZENON, Jarocin (PL)
(73) ZENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jarocin (PL)
(54) Przewodnik elektryczny
Y1 (11) 70497
(41) 2016 07 18
(51) H02G 1/02 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(62) 411061
(21) 126416
(22) 2015 01 24
(72) SMOTER ROBERT, Krynica-Zdrój (PL)
(73) SMOTER ROBERT F.U.H. MAX-SERWIS, Krynica-Zdrój (PL)
(54) Stelaż zapasu kabla napowietrznego
Y1 (11) 70511
(41) 2017 05 08
(51) H02G 7/05 (2006.01)
(21) 124548
(22) 2015 11 03
(72) GRUSZECKI RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); FOLTYN WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL); PAGACZ TOMASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zespół zawieszenia łańcucha izolatorowego
Y1 (11) 70512
(41) 2017 06 19
(51) H02G 7/05 (2006.01)
(21) 124549
(22) 2015 12 10
(72) GRUSZECKI RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); FOLTYN WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL); PAGACZ TOMASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zespół zawieszenia łańcucha izolatorowego
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Y1 (11) 70513
(41) 2017 05 08
(51) H02G 7/05 (2006.01)
(21) 124551
(22) 2015 11 03
(72) GRUSZECKI RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); FOLTYN WOJCIECH,
Bielsko-Biała (PL); PAGACZ TOMASZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) BELOS-PLP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zespół zawieszenia łańcucha izolatorowego
Y1 (11) 70548
(41) 2018 10 08
(51) H02K 7/06 (2006.01)
A47B 9/20 (2006.01)
(21) 126238
(22) 2017 04 06
(72) DĄBROWSKI MICHAŁ, Brzoza (PL)
(73) FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie (PL)
(54) Kolumna podnośnika teleskopowego
Y1 (11) 70499
(41) 2017 01 02
(51) H05B 3/22 (2006.01)
H05B 3/34 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A47J 47/14 (2006.01)
(62) 412931
(21) 127026
(22) 2015 06 29
(72) FURMAŃSKI TOMASZ, Mielec (PL)
(73) FURMAŃSKI TOMASZ FURMIS, Mielec (PL)
(54) Wkład grzewczy do toreb termicznych

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 1/00 (2006.01)
A01D 34/86 (2006.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A01K 31/00 (2006.01)
A41D 13/06 (2006.01)
A41D 17/00 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A43B 1/00 (2006.01)
A43B 7/22 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A45F 3/00 (2006.01)
A47B 17/02 (2006.01)
A47B 85/00 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
A47B 95/02 (2006.01)
A47B 85/00 (2006.01)
A47B 9/20 (2006.01)
A47C 17/213 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)
A47C 13/00 (2006.01)
A47G 29/087 (2006.01)
A47G 9/06 (2006.01)
A47G 9/00 (2006.01)
A47G 29/122 (2006.01)

70491
70552*
70507
70508
70551*
70558
70467
70467*
70558*
70558*
70499*
70521*
70484
70530
70492
70492*
70475*
70548*
70530*
70475
70475*
70492*
70521
70521*
70545

A47G 29/12 (2006.01)
A47J 47/14 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61J 7/04 (2006.01)
A61M 16/04 (2006.01)
A62B 23/02 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62C 2/08 (2006.01)
A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/02 (2006.01)
A62C 31/02 (2006.01)
A62C 35/58 (2006.01)
A62C 99/00 (2010.01)
A63B 71/12 (2006.01)
A63H 3/00 (2006.01)
B01D 29/50 (2006.01)
B07C 3/04 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B24B 39/02 (2006.01)
B29C 44/58 (2006.01)
B29C 44/58 (2006.01)
B29C 44/12 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B42D 25/382 (2014.01)
B42D 25/00 (2014.01)

70545*
70499*
70468
70540*
70556*
70480
70480*
70503
70503*
70503*
70503*
70503*
70503*
70558*
70554
70471
70518
70493
70493*
70533
70534
70534*
70516*
70490
70490*

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

Nr 1/2019

1

2

1

2

B60K 6/20 (2007.10)
B60R 25/04 (2013.01)
B61H 7/02 (2006.01)
B61H 9/00 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62D 39/00 (2006.01)
B62D 25/02 (2006.01)
B62D 53/00 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 21/032 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
B65D 81/127 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
B65D 6/02 (2006.01)
B65D 8/12 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
B65D 5/49 (2006.01)
B65D 39/00 (2006.01)
B65D 51/16 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
B65D 65/02 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65F 1/00 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12L 9/00 (2006.01)
C12M 1/24 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
E01C 11/02 (2006.01)
E01D 19/06 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01H 11/00 (2006.01)
E02D 29/16 (2006.01)
E02D 31/06 (2006.01)
E02D 31/14 (2006.01)
E04B 5/17 (2006.01)
E04B 1/86 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/92 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04C 2/16 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/296 (2006.01)
E04C 2/40 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/14 (2006.01)

70496
70473
70469
70469*
70501
70501*
70494
70494*
70465*
70514
70514*
70514*
70550
70536
70536*
70529
70529*
70547
70476
70476*
70505
70505*
70519
70519*
70519*
70539
70540
70549
70529*
70529*
70472
70463
70463*
70505*
70505*
70505*
70466*
70466*
70466*
70516
70552
70466*
70481*
70481*
70534*
70516*
70502
70502*
70504
70504*
70466
70474
70502*
70504*
70474*
70474*
70474*
70474*
70525
70526
70527
70553
70523*
70523*
70524*

E04D 13/03 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
E04F 15/22 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04F 21/16 (2006.01)
E04G 21/20 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
E04G 17/06 (2006.01)
E04H 3/04 (2006.01)
E04H 15/28 (2006.01)
E04H 15/32 (2006.01)
E04H 15/44 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
E05D 11/10 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
E06B 1/14 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/58 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/70 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21F 13/02 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F16B 7/04 (2006.01)
F16K 3/03 (2006.01)
F16K 3/00 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
F16K 24/04 (2006.01)
F16K 24/00 (2006.01)
F16K 33/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
F21S 8/04 (2006.01)
F21S 4/28 (2016.01)
F21V 17/10 (2006.01)
F21V 31/00 (2006.01)

70524*
70559
70559*
70482
70483
70531
70531*
70531*
70515
70515*
70500
70544
70544*
70544*
70553*
70522
70525*
70526*
70527*
70528
70528*
70528*
70535
70535*
70538
70538*
70464
70464*
70543
70543*
70541
70541*
70541*
70542
70542*
70532
70532*
70465
70465*
70470
70469*
70492*
70477
70477*
70498
70498*
70506
70546
70546*
70546*
70486
70487
70488
70489
70481
70525*
70526*
70527*
70523
70524
70517
70517*
70551
70517*
70551*

Nr 1/2019
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1

2

1

2

1

2

1

2

F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23L 9/04 (2006.01)
F24D 19/08 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
F24F 11/00 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)
G01N 21/01 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
G08B 13/22 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)

70537
70537*
70509
70520*
70546*
70478
70478*
70478*
70557
70479*
70520
70555
70485
70560
70491*
70479
70510
70510*
70497*
70555*
70473*
70556

H01B 5/02 (2006.01)
H01H 35/02 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/00 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01R 25/14 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
H02G 3/00 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02K 7/06 (2006.01)
H05B 3/22 (2006.01)
H05B 3/34 (2006.01)

70495
70485*
70486*
70486*
70487*
70487*
70488*
70488*
70489*
70489*
70495*
70486*
70487*
70488*
70489*
70497
70511
70512
70513
70548
70499
70499*

70527
70528
70529
70530
70531
70532
70533
70534
70535
70536
70537
70538
70539
70540
70541
70542
70543

E04D 13/03 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
A47B 85/00 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E06B 9/70 (2006.01)
B29C 44/58 (2006.01)
B29C 44/58 (2006.01)
E06B 3/76 (2006.01)
B65D 5/50 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B65D 65/02 (2006.01)
B65D 83/04 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)

70544
70545
70546
70547
70548
70549
70550
70551
70552
70553
70554
70555
70556
70557
70558
70559
70560

E04H 15/28 (2006.01)
A47G 29/122 (2006.01)
F16K 24/04 (2006.01)
B65D 8/12 (2006.01)
H02K 7/06 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
F21S 4/28 (2016.01)
E01H 11/00 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
A63H 3/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
G09B 23/30 (2006.01)
F24F 13/20 (2006.01)
A41D 13/06 (2006.01)
E04F 15/024 (2006.01)
G01C 15/04 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

12

Symbol
MKP

1

2

1

2

70463
70464
70465
70466
70467
70468
70469
70470
70471
70472
70473
70474
70475
70476
70477
70478
70479
70480
70481
70482
70483
70484
70485
70486
70487
70488
70489
70490
70491
70492
70493
70494

C02F 3/28 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E21B 7/02 (2006.01)
E04B 1/68 (2006.01)
A41D 17/00 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
B61H 7/02 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
B01D 29/50 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
B60R 25/04 (2013.01)
E04B 1/80 (2006.01)
A47C 11/00 (2006.01)
B65D 25/04 (2006.01)
F16B 7/00 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
A62B 23/02 (2006.01)
F16L 57/00 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
A47B 17/02 (2006.01)
G01C 9/06 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
B42D 25/382 (2014.01)
A01C 1/00 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B62D 39/00 (2006.01)

70495
70496
70497
70498
70499
70500
70501
70502
70503
70504
70505
70506
70507
70508
70509
70510
70511
70512
70513
70514
70515
70516
70517
70518
70519
70520
70521
70522
70523
70524
70525
70526

H01B 5/02 (2006.01)
B60K 6/20 (2007.10)
H02G 1/02 (2006.01)
F16K 3/03 (2006.01)
H05B 3/22 (2006.01)
E04H 3/04 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
A62C 2/08 (2006.01)
E04B 1/61 (2006.01)
B65D 39/00 (2006.01)
F16K 11/085 (2006.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
F23J 3/02 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
H02G 7/05 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
E04G 17/04 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
F21S 4/00 (2016.01)
B07C 3/04 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
A47G 9/06 (2006.01)
E05D 11/10 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
123305
123431
124626
124713
124948
124962
124982
125139
125270
125305

04/2015
08/2015
12/2017
14/2017
22/2016
02/2018
20/2017
24/2017
01/2018
02/2018

125306
125384
125424
125475
125477
125506
125645
125660
126615
126616

02/2018
11/2017
04/2018
05/2018
05/2018
05/2018
08/2018
09/2018
24/2017
24/2017

13
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).
122239
125686

03/2014
09/2018

126620

07/2018
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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) 65831 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 65858 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66025 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66159 2018 08 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZESTRZELSKI DARIUSZ ZAKŁAD
WYROBÓW METALOWYCH CARBONEX, Jastrzębie Zdrój, Polska 271976484 i dokonanie wpisu: MAŁGORZATA PRZESTRZELSKA
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH CARBONEX, Jastrzębie-Zdrój,
Polska 242901610; PIOTR PRZESTRZELSKI, Wińsko, Polska
(Y1) 66187 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66297 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66406 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142

Nr 1/2019

(Y1) 66647 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu:
GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 66670 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD, Limassol, Cypr i dokonanie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 142754068
(Y1) 66685 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i dokonanie wpisu:
GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510915638
(Y1) 66793 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66896 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 66965 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 67120 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 67180 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 67443 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 67574 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(Y1) 67680 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 68094 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD, Limassol, Cypr i dokonanie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 142754068
(Y1) 68100 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, Polska 003473087 i dokonanie wpisu: POLSKA
GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 360615984
(Y1) 68209 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
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(Y1) 68501 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 69477 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614; BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 020584847 i dokonanie wpisu: BODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław,
Polska 020584847
(Y1) 69540 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 69542 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANIOŁ KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL, Pilzno, Polska 005709453 i dokonanie wpisu: AKPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno, Polska 369081142
(Y1) 69970 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻYWALEWSKI JAROSŁAW
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH PEGAZUS, Augustów, Polska 030184382 i dokonanie wpisu: ŻYWALEWSKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH PEGAZUS, Sztabin, Polska 030184382
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(Y1) 70064 2018 09 11 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
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920
15
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) 65905
(Y1) 65906
(Y1) 65933
(Y1) 65966
(Y1) 66554

2018 01 18
2018 01 28
2018 01 26
2018 01 27
2018 01 22

(Y1) 67308
(Y1) 69296
(Y1) 69559
(Y1) 69563
(Y1) 69564

2018 01 18
2017 12 08
2014 05 27
2014 06 21
2017 02 13
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego

16
REJESTRACJA
(od nr 24 811 do nr 24 870)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-02
(11) 24811
(22) 2018 08 22
KURNICKA MAGDALENA MARIA, Olmonty, PL.
KURNICKA MAGDALENA MARIA
Kurtka damska z funkcją płaszcza

(21) 26864

(51) 06-03
(11) 24813
(22) 2018 09 03
(21) 26905
(73) CHEREK ZDZISŁAW MEBLARSKIE DORADZTWO TECHNICZNE,
Starogard Gdański, PL.
(72) CHEREK ZDZISŁAW
(54) Stół
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
(51) 14-99
(11) 24812
(22) 2018 06 21
(21) 26684
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn, PL.
(72) SYROKA ZENON, ZIÓŁKOWSKI ŁUKASZ
(54) Urządzenie do ustawiania kierunku anten systemów LTE
(55)

07-99
(11) 24814
(22) 2018 04 19
WIKTORSKI ARTUR, Głuchołazy, PL.
WIKTORSKI ARTUR
Wieszak na okulary

(21) 26482

Nr 1/2019
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(73)
(72)
(54)
(55)
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25-01
(11) 24815
(22) 2018 03 29
(21) 26421
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący

(51) 06-03
(11) 24816
(22) 2018 08 30
(21) 26899
(73) CHEREK ZDZISŁAW MEBLARSKIE DORADZTWO TECHNICZNE,
Starogard Gdański, PL.
(72) CHEREK ZDZISŁAW
(54) Stolik
(55)

09-05
(11) 24817
(22) 2018 08 21
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
TYKA DARIUSZ
Opakowanie na wyroby spożywcze

(21) 26867

(51) 09-05
(11) 24818
(22) 2018 08 21
(73) HELIO SPÓŁKA AKCYJNA, Wyględy, PL.
(72) TYKA DARIUSZ

(21) 26868

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(54) Opakowanie na wyroby spożywcze
(55)

(51) 06-03
(11) 24819
(22) 2018 08 31
(21) 26900
(73) CHEREK ZDZISŁAW MEBLARSKIE DORADZTWO TECHNICZNE,
Starogard Gdański, PL.
(72) CHEREK ZDZISŁAW
(54) Stolik
(55)

(51) 23-03
(11) 24820
(22) 2018 07 05
(21) 26716
(73) ENVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice, PL.
(72) CHAJA PIOTR
(54) Kocioł grzewczy
(55)

(51) 14-03
(11) 24821
(22) 2018 07 12
(73) NATURA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń, PL.

(21) 26751
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(72) MATUSZAK PIOTR
(54) Obudowa układu sterowania SSR grzałką trójfazową
(55)

(51) 02-04
(11) 24822
(22) 2018 03 23
(21) 26407
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Łódź, PL.
(72) ALVAREZ JOANNA
(54) Wkładka do obuwia
(55)

(51) 02-04
(11) 24823
(22) 2018 03 24
(21) 26409
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Łódź, PL.
(72) PLUCIŃSKA KRYSTYNA, STARZEC MAŁGORZATA
(54) Czółenko damskie
(55)

(51) 02-04
(11) 24824
(22) 2018 03 24
(21) 26410
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI, ODDZIAŁ
W KRAKOWIE, Łódź, PL.
(72) IBEK TERESA, STARZEC MAŁGORZATA
(54) Balerina damska
(55)
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-01
(11) 24825
(22) 2018 06 25
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
BIERNACKI MICHAŁ
Butelki do perfum

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

26-04
(11) 24826
(22) 2018 07 02
(21) 26706
KOSTRZEWA GRZEGORZ PPHU CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Podstawa znicza

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

06-04
(11) 24827
(22) 2018 05 15
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL.
SŁUCHOCKA KATARZYNA
Półka

(21) 26575

(51) 15-01
(11) 24828
(22) 2018 08 28
(73) PROSPERITOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota, PL.
(72) WEŁNOWSKI JANUSZ
(54) Zawór do tłokowych silników parowych
(55)

(21) 26739

(21) 26696
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(51) 14-03
(11) 24829
(22) 2018 07 12
(73) SI TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(72) MATUSZAK PIOTR
(54) Obudowa latarni rozgłaszającej WiFi
(55)

(21) 26753

(51) 06-01
(11) 24830
(22) 2018 04 30
(21) 26524
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
(72) DZIERŻKO-BUKAL IWONA, MAGALSKA NATALIA, GRABSKA
MARIANNA, ŚREDNIAWA MAREK, KWIATKOWSKI TOMASZ, KAJA
ROBERT
(54) Siedzisko
(55)

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

11-03
(11) 24831
(22) 2018 07 05
NYKA EMILIA STUDIO GRAFIKI, Warszawa, PL.
NYKA EMILIA JOANNA
Medal

(21) 26715

(51) 05-05
(11) 24832
(22) 2018 07 17
(21) 26764
(73) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA KOPACKI MARCIN
HURTOWNIA MIRMAR SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(72) KOPACKA-SZCZEPANIAK MIROSŁAWA, KOPACKI MARCIN
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(54) Tkanina
(55)

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

24-04
(11) 24833
MAZUR ARTUR, Kalisz, PL.
MAZUR ARTUR
Siatka do pektopeksji

(22) 2018 07 17

(21) 26765

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

24-04
(11) 24834
MAZUR ARTUR, Kalisz, PL.
MAZUR ARTUR
Siatka do sakropeksji

(22) 2018 07 17

(21) 26766

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

24-04
(11) 24835
MAZUR ARTUR, Kalisz, PL.
MAZUR ARTUR
Siatka do ALS

(22) 2018 07 17

(21) 26767

(51) 24-04
(11) 24836
(73) MAZUR ARTUR, Kalisz, PL.
(72) MAZUR ARTUR

(22) 2018 07 17

(21) 26768
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(54) Worek do morcelatora
(55)

(54) Zawieszka do kluczy
(55)

(51) 25-03
(11) 24837
(22) 2018 07 18
(21) 26769
(73) EKONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Kujawski, PL.
(72) POLASIK LIPIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Komora normobaryczna
(55)

(51) 23-03
(11) 24838
(22) 2018 07 30
(21) 26819
(73) ENVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starachowice, PL.
(72) CHAJA PIOTR
(54) Kocioł grzewczy
(55)

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

25-03
(11) 24839
(22) 2018 08 16
SZABAT WITOLD, Rawicz, PL.
SZABAT WITOLD
Łopata wirnika turbiny wiatrowej

Nr 1/2019

(21) 26842

(51) 03-01
(11) 24840
(22) 2018 08 17
(21) 26844
(73) WISPLAST Małgorzata Madziar-Wiszniewska, Gdynia, PL.
(72) MADZIAR-WISZNIEWSKA MAŁGORZATA

(51) 09-01
(11) 24841
(22) 2018 08 20
(21) 26856
(73) COFFEE EVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mareza, PL.
(72) MIŹWIŃSKI GRZEGORZ
(54) Słoik do konfekcjonowania kawy
(55)

(51) 26-05
(11) 24842
(22) 2018 08 21
(21) 26861
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55)

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

30-02
(11) 24843
(22) 2017 12 27
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD, Zbąszynek, PL.
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
Domek dla owadów pożytecznych

(21) 26136

(51) 06-03
(11) 24844
(22) 2018 09 05
(21) 26909
(73) KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, RZEŹNIK K.,
PIECHOTA W. GPPH SPÓŁKA CYWILNA, Mielec, PL.

Nr 1/2019
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(72) FILAS ROBERT STEFAN, RZEŹNIK KRZYSZTOF PIOTR
(54) Stół spawalniczy
(55)

(51) 06-03
(11) 24845
(22) 2018 09 05
(21) 26910
(73) KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, RZEŹNIK K.,
PIECHOTA W. GPPH SPÓŁKA CYWILNA, Mielec, PL.
(72) FILAS ROBERT STEFAN, RZEŹNIK KRZYSZTOF PIOTR
(54) Stół spawalniczy
(55)

(51) 06-03
(11) 24846
(22) 2018 09 05
(21) 26911
(73) KRZYSZTOF RZEŹNIK, WIESŁAW PIECHOTA, RZEŹNIK K.,
PIECHOTA W. GPPH SPÓŁKA CYWILNA, Mielec, PL.
(72) FILAS ROBERT STEFAN, RZEŹNIK KRZYSZTOF PIOTR
(54) Stół spawalniczy
(55)

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

19-02
(11) 24847
(22) 2018 09 07
MEJOR KRYSTIAN, Legnica, PL.
MEJOR KRYSTIAN
Organizer biurowy

(51) 23-01
(11) 24848
(22) 2018 09 09
(73) PARTNER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Człuchów, PL.
(72) ZABROWARNY ADAM DARIUSZ
(54) Adapter
(55)
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(51) 10-04
(11) 24849
(22) 2018 09 12
(21) 26937
(73) POMIANOWSKI ZYGMUNT ZAKŁAD ELEKTRONIKI
PROFESJONALNEJ TEMI, Warszawa, PL.
(72) POMIANOWSKI ZYGMUNT
(54) Czujnik prędkości
(55)

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

21-01
(11) 24850
(22) 2018 09 10
KĘDZIOR KRZYSZTOF KAROL, Marcinkowice, PL.
KĘDZIOR KRZYSZTOF KAROL
Zestaw klocków

(21) 26933

(51) 09-03
(11) 24851
(22) 2018 09 03
(21) 26901
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 26914
(51) 09-03
(11) 24852
(22) 2018 09 03
(21) 26902
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)

(21) 26917

(51) 09-03
(11) 24853
(22) 2018 09 03
(21) 26903
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)
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(51) 09-03
(11) 24854
(22) 2018 09 03
(21) 26904
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 24855
(22) 2018 09 03
(21) 26906
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 24856
(22) 2018 09 03
(21) 26907
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, PL.
(72) BUKOWIEC KAZIMIERZ
(54) Opakowanie
(55)

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

02-03
(11) 24857
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

(21) 26964

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

02-03
(11) 24858
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

(21) 26965

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

02-03
(11) 24859
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

Nr 1/2019

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

02-03
(11) 24860
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

(21) 26967

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

02-03
(11) 24861
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

(21) 26968

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

02-03
(11) 24862
(22) 2018 09 21
KRASZEK EWA GAMA, Pruszków, PL.
KRASZEK EWA
Czapka

(21) 26970

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

11-05
(11) 24863
(22) 2018 07 25
BIAŁAS TOMASZ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
BIAŁAS TOMASZ
Ozdoba

(21) 26811

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

26-01
(11) 24864
(22) 2018 09 10
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa

(21) 26918

(51) 26-01
(11) 24865
(22) 2018 09 10
(73) WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.

(21) 26919

(21) 26966

Nr 1/2019
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(51) 08-08
(11) 24870
(22) 2018 09 12
(21) 26938
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(72) ROTKEGEL MAREK, RAJWA SYLWESTER, SOBCZAK DAGMARA,
SZOT ŁUKASZ
(54) Kompozytowa stopa podporowa
(55)

(72) WALĘDZIAK STEFAN
(54) Lampa zniczowa
(55)

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

26-01
(11) 24866
(22) 2018 09 10
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Lampa zniczowa
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(21) 26920

17
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-01
(11) 24867
(22) 2018 09 13
NASIADKA KATARZYNA IXIA, Brzeźnica, PL.
NASIADKA KATARZYNA
Butelka

(21) 26940

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

26-05
(11) 24868
(22) 2018 09 11
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
BARTECZKO ANNA MARIA, GRABA MARCIN
Abażur

(21) 26934

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.
5575 2018 07 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOVATION RANDRES A/S, Randers,
Dania i dokonanie wpisu: INNOVATION LIVING A/S, Randers, Dania

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

06-03
(11) 24869
(22) 2018 09 11
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
BARTECZKO ANNA MARIA, GRABA MARCIN
Stolik kawowy

(21) 26935

15331 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIELONA BUDKA (MIELEC) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mielec, Polska 690513446i dokonanie wpisu:FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690513446
17243,18399,18446 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska
364383766 i dokonanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 364383766
21444 2018 07 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „LAMAR” M.M. KUŹMA SPÓŁKA JAWNA,
Oleśnica, Polska 932948909 i dokonanie wpisu: LAMAR M.M. KUŹMA SPÓŁKA JAWNA, Smardzów, Polska 362303556
22346 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i do-
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konanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska
364383766

19

22607,22608,22609 2018 07 17 A. Wprowadzono zmianę
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska
364383766 i dokonanie wpisu:KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA,
Krosno, Polska 364383766

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE

23221 2018 07 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TANDEM-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, Polska 970447750 i dokonanie wpisu:TANDEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żagań, Polska
970447750

(51) 14-04 (11) DM/101 206 (15) 01.05.2018 (45)02.11.2018
(73 SENSEONICS, INCORPORATED, 20451 Seneca Meadows Parkway, Germantown MD 20876 (US)
(54) 1. Graficzny interfejs użytkownika do wyświetlania ekranu lub
jego części
(55)

18
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
19414
04704
04793
04837
04864
04886
04887
04898
05039
05058
05076
05077
05585
05874
12940
13130
13131
13172
13216
13237
13238
13355
13356
13377
13429
13449
13659
13660
13668
13708
19238
19420
19423
19424
19425
19426
19427
19467
19468
19469
19470
19472
19475
19476

2017 11 27
2017 12 09
2017 12 18
2017 12 31
2017 12 13
2017 12 20
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 20
2017 12 13
2017 12 13
2017 12 09
2017 12 09
2017 12 24
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 28
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 11
2017 12 06
2017 12 28
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 04
2017 12 31
2017 09 22
2017 11 17
2017 12 03
2017 12 03
2017 12 03
2017 12 03
2017 12 03
2017 11 02
2017 11 09
2017 11 12
2017 11 15
2017 11 16
2017 11 22
2017 11 23

19479
19480
19481
19484
19485
19486
19487
19488
19489
19490
19492
19496
19500
19536
19537
19542
19543
19549
19651
19652
19679
19680
19695
19696
19742
19753
19794
19795
19796
19797
19914
20151
20215
20216
20217
20219
20220
20223
20224
20225
20311
20444
20445

2017 11 26
2017 11 26
2017 12 09
2017 11 26
2017 11 26
2017 11 26
2017 11 26
2017 11 26
2017 11 27
2017 11 27
2017 11 28
2017 12 03
2017 11 22
2017 11 20
2017 11 05
2017 11 23
2017 11 23
2017 11 12
2017 11 28
2017 11 29
2017 11 21
2017 11 08
2017 11 16
2017 11 16
2017 11 20
2017 11 22
2017 11 19
2017 11 19
2017 11 20
2017 11 26
2017 10 21
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 05
2017 11 16
2017 11 19

(51) 14-04 (11) DM/101 207 (15) 01.05.2018 (45)02.11.2018
(73) SENSEONICS, INCORPORATED, 20451 Seneca Meadows Parkway, Germantown MD 20876 (US)
(54) 1. Graficzny interfejs użytkownika do wyświetlania ekranu lub
jego części
(55)

(51) 04-02 (11) DM/101 602 (15) 09.05.2018 (45)09.11.2018
(73) WOOICK JO, 1910ho, 1799, Jungang-daero, Geumjeong-gu,
Busan 46274 (KR)
(54) 1. Międzyzębowy przyrząd czyszczący
(55)

Nr 1/2019
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(51) 09-01 (11) DM/102 299 (15) 16.05.2018 (45)16.11.2018
(73) SIRE SPIRITS, LLC, 264 West 40th Street, 15th Floor, New York
10018 (US)
(54) 1. Butelka do napojów
(55)

(51) 26-06 (11) DM/103 363 (15) 09.08.2018 (45) 09.11.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 1-10 boulevard de l’Europe, F-78300
Paris (FR)
(54) 1.-2. Przednie lampy do pojazdów
(55)

71

(51) 12-08 (11) DM/103 379 (15) 09.08.2018 (45) 09.11.2018
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 1-10 boulevard de l’Europe, F-78300
Paris (FR)
(54) 1.-4. Pojazdy, 5. Przedni zderzak do pojazdu, 6. Osłona chłodnicy do pojazdu, 7.-8. Felgi do pojazdów, 9.-10. Kołpaki kół pojazdów
(55)

72
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(51) 32-00 (11) DM/103 583 (15) 17.08.2018 (45) 16.11.2018
(73) NORWEGIAN DEFENCE MATERIAL AGENCY, Grev Wedels Plass 1,
N-0151 Oslo (NO)
(54) 1.-3. Ornamentacja
(55)

(51) 23-01 (11) DM/103 619 (15) 14.11.2017 (45) 23.11.2018
(73) LINCOLN GLOBAL, INC., 9160 Norwalk Boulevard, Sante Fe
Springs, CA 90670 (US)
(54) 1.-5. Zawór kontrolny blokady zbiornika dla substancji gazowych i płynnych, 6. Kolektor blokady do zbiornika dla substancji
gazowych lub płynnych, 7.- Zawór do zbiornika dla gazowych lub
płynnych substancji, 8. Kolektor blokady do zbiornika dla substancji gazowych lub płynnych
(55)

Nr 1/2019
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(51) 09-03 (11) DM/103 684 (15) 17.05.2018 (45) 23.11.2018
(73) POLARITYTE, INC., 1960 S 4250 W, Salt Lake City UT 84104 (US)
(54) 1. Opakowanie do transportu i przeładunku materiałów biologicznych
(55)

74
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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
20
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 313 501 do nr 314 000)

(111) 313501
(220) 2018 02 01
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) Fiit
(540)

(210) 481867

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 tytoń,
papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu,
nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla
palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 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 papierosów elektronicznych.
(111) 313502
(220) 2018 05 07
(210) 485695
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) ZAGŁĘBIOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE, Sosnowiec, PL.
(540) WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ZAGŁĘBIOWSKIE WOPR RATOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony, niebieski, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 26.01.21, 18.04.02,
24.13.01

(510), (511) 39 usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, transport karetkowy,
ratownictwo osób, akcje ratunkowe, usługi transportu rannych, usługi ratownicze pojazdów w wodzie, usługi ratownicze, usługi ratownictwa, usługi ratownictwa jednostek pływających, akcje ratunkowe,
holowanie i ratownictwo, ratownictwo jachtów, transport, transport
wodny, transport karetkami ratunkowymi, transport wodami śródlądowymi, usługi transportu rannych, transport łodziami, 41 szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie w szkoleniu pojazdów użytkowych, szkolenie w obchodzeniu się z psami, szkolenia
techniczne w zakresie bezpieczeństwa, usługi edukacji medycznej,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi szkoleniowe w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie
opieki medycznej, zapewnienie zaplecza medycznego w czasie imprez sportowych, 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa,
ocena bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, ratownictwo z użyciem łodzi ratunkowych, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób.
(551) wspólny znak towarowy

(111) 313503
(220) 2017 08 16
(210) 475391
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) EUROSERVICE OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROSERVICE OIL SP. Z O.O. EUROSERVICE OIL 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, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, chemiczne substancje
do użytku w produkcji, 4 olej rzepakowy do celów przemysłowych,
oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, techniczne oleje, tłuszcze zwierzęce do użytku technicznego, 29 jadalny olej rzepakowy, oleje
i tłuszcze, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, tłuszcze zwie-
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rzęce do celów spożywczych, smalec, oleje utwardzone do celów
spożywczych, oleje uwodornione do celów spożywczych, oleje
i tłuszcze jadalne, oleje roślinne do celów spożywczych, olej sojowy,
olej sojowy spożywczy, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
31 artykuły spożywcze dla cieląt, artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich, artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, artykuły spożywcze dla owiec, artykuły spożywcze dla świń, artykuły
spożywcze dla kurczaków, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt, produkty uboczne z ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, 39 dzierżawa
magazynów, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie
pojazdów, ładowanie pociągów, ładowanie pojemników do przewozu ładunków na ciężarówki, ładowanie pojemników do przewozu ładunków na pojazdy szynowe, ładowanie towarów, magazynowanie
w dużych ilościach, napełnianie pojemników, odbieranie towarów,
odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizacja dystrybucji paliw, organizowanie magazynowania
paliw, organizowanie rozładunku paliw, organizowanie składowania
towarów, pakowanie, pakowanie produktów, pakowanie produktów
spożywczych, pakowanie towarów, pakowanie towarów do kontenerów, przeładunek kontenerów, przewóz ładunków, przewoź samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie i dostarczanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie
kontenerów, składowanie kontenerów i ładunków, składowanie
niebezpiecznych materiałów, składowanie towarów, składowanie
towarów przed i po transporcie, składowanie towarów w magazynach, udzielanie informacji związanych z usługami magazynowania,
umieszczanie ładunków w pojazdach, usługi dystrybucyjne, usługi
rozładunku, usługi rozładunku towarów, usługi składowania, załadunek i rozładunek towarów.

(111) 313504
(220) 2018 02 01
(210) 481846
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) OBUKHOV KOSTIANTYN, Warszawa, PL.
(540) OKEASK
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania rynku, specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie reklamy, marketing
i usługi w zakresie promocji dla osób trzecich, 36 usługi w zakresie:
prowadzenia agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawy, wyceny nieruchomości, doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajmu mieszkań, administrowania
i zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu nieruchomości, rozliczeń finansowych transakcji
związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, wycen nieruchomości, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 313505
(220) 2018 03 15
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 04
(732) BŁĄDEK JAKUB NHG, Kraków, PL.
(540) B1
(540)

(210) 483550

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 27.01.25
(510), (511) 35 impresariat artystyczny, doradztwo i zarządzanie
gospodarcze, public relations, reklama internetowa, kreowanie wizerunku, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 313506
(220) 2018 03 22
(210) 483893
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) GAJOS PIOTR RISKCE, Gdynia, PL.
(540) riskCE
(510), (511) 35 analiza danych biznesowych, audyt działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, doradztwo związane z audytem,
usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób
trzecich, 41 doradztwo zawodowe i coaching-doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkoleń, nauczanie
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i szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenia przemysłowe, szkolenia
w zakresie technik przetwarzania danych, 42 audyt jakości, doradztwo
technologiczne, testowanie jakości produktów do celów certyfikacji,
usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 45 dostarczanie informacji prawnych, usługi wsparcia prawnego.

(111) 313507
(220) 2018 04 12
(210) 484748
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) BUSINESS EDGE BOROWSKI, GAPIŃSKA-PROKOPCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) BUSINESS EDGE
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, 41 nauczanie,
organizacja szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowa analiza i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi prawne.
(111) 313508
(220) 2018 02 01
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) Fiit
(540)

(210) 481868

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośnice
nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek,
popielniczki dla palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar,
papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, 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 papierosów
elektronicznych.
(111) 313509
(220) 2018 02 02
(210) 481890
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) JACK TAR HOLDING LTD, Londyn, GB.
(540) J. FUCHS
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 313510
(220) 2018 02 06
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 09
(732) DO MANH CUONG, Łazy, PL.
(540) ROTA
(540)

(210) 482094

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, skarpetki,
rękawiczki.
(111) 313511
(151) 2018 09 03

(220) 2018 02 07
(441) 2018 04 16

(210) 482146
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(732) FUNDACJA KULTURA BEZPIECZEŃSTWO, Łozienica, PL.
(540) POLSKA BEZPIECZEŃSTWO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 02.09.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 adresatki, afisze, plakiety, znaczki pocztowe, almanachy, plakaty, albumy, bilety, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli,
przybory do pisania, koszulki na dokumenty, przyciski do papieru,
bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki,
długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, kredki, pędzle, akwarele, chorągiewki papierowe,
obwoluty, okładki papierowe na dokumenty, segregatory, fotografie,
ramki na fotografie, kalendarze, karty pocztowe, publikacje o tematyce bezpieczeństwa, czasopisma, gazety o tematyce bezpieczeństwa, podręczniki 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 prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowania i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników,
pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja personelu,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi
w zakresie doradztwa zarządzania personelem, wynajmowanie
pracowników, 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, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla
handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, wynajmowanie
nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie rozpowszechniania
informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa, usługi
przydzielania dostępu do baz danych pracowników, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej
dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, przesyłanie
informacji, 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 trzecim, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie prowadzenia
działalności szkoleniowej, doskonalenie zawodowe, doskonalenie
zawodowe w dziedzinie prawa i bezpieczeństwa pracy, szkolenia
BHP, usługi związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie
przyjęć, zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, usługi publikowania elektronicznego 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
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reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, wypożyczanie książek i periodyków,
fotoreportaże, organizowanie imprez 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, opracowywanie 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 nadzór nad zakładami
pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy, monitoring systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowych.

(111) 313512
(220) 2018 02 08
(210) 482158
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 16
(732) CERKASKA OLGA LULU PRODUCTION, Warszawa, PL.
(540) SuperPies
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały, niebieski
(531) 02.09.01, 03.01.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do organizacji danych, elektroniczne aparaty i przyrządy do celów
szkoleniowych i edukacyjnych, nadajniki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, druki, kalendarze, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie reklamy,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach reklamowych,
agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku mediów
i reklamy, usługi badania opinii publicznej, usługi produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, 38 agencje
informacyjne, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk
rozrywkowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych,
sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, działalność kulturalna, nauczanie, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych,
audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizowanie loterii, organizacja nauczania, nauczanie korespondencyjne, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów
oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu telewizyjnego,
radiowego, filmowego, kinematograficznego, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, informacja o rozrywce,
edukacji, rekreacji, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci
komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo,
usługi w zakresie programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie telewizyjnych i radiowych programów rozrywkowych, dystry-
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bucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, organizowanie, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów
i imprez, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zarządzanie
prawami własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności
intelektualnej, licencjonowanie praw autorskich i praw pokrewnych.

(111) 313513
(220) 2018 02 08
(210) 482176
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Ekoleasing ING
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały, szary
(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamy, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy kosztów,
ekspertyzy efektywności, badania i analizy marketingowe, usługi
audytu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje
bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 38 usługi łączności poprzez terminale komputerowe, przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 administrowanie
stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych
dla klientów i potencjalnych klientów banku dostępnych przez internet, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(111) 313514
(220) 2018 02 09
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) ALLDENTPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) AllDenTPharm PARTNER GODNY ZAUFANIA
(540)

(210) 482220

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 03.11.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów i urządzeń
stosowanych w technice dentystycznej i stomatologii.
(111) 313515
(220) 2018 02 09
(210) 482221
(151) 2018 08 29
(441) 2018 03 19
(732) BROS. CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) XKANTOR.COM
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12

77

(510), (511) 36 usługi finansowe, bankowość, usługi przechowywania danych i informacji profilowej o kliencie oraz związane z tym
usługi łączenia oraz dostępu, rozliczeń oraz przenoszenia funduszy
w zakresie kart płatniczych, usługi przetwarzania płatności elektronicznych, usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji płatniczych,
usługi wymiany pieniędzy, zabezpieczanie elektronicznych transakcji pieniężnych i elektronicznych przekazów pieniężnych przez
publiczne sieci komputerowe w celu ułatwienia handlu elektronicznego, elektroniczny transfer funduszy, zapewnienie informacji finansowych, w tym danych i sprawozdań o kartach kredytowych i debetowych, zarządzanie zapisami finansowymi, usługi elektronicznego
transferu funduszy pieniędzy i wymiany walut, usługi wyceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, rozpowszechnianie informacji finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, finansowa analiza
i konsultacje, usługi ubezpieczeniowe, operacje finansowe, operacje
bankowe, usługi kredytowe, sługi rozliczeń finansowych i autoryzacji finansowej w związku z przetwarzaniem transakcji zapłaty, weryfikacja informacji finansowych, utrzymywanie zapisów finansowych,
usługi elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut, usługi
zdalnej płatności, usługi elektronicznego portfela o zapisanej wartości, świadczenie usług elektronicznego transferu funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, usługi przedpłaconych kart
telefonicznych, usługi wykładania gotówki, oraz usługi autoryzacji
i rozliczania transakcji, bankowość internetowa, usługi finansowe
świadczone przez telefon oraz środkami światowej sieci komputerowej lub przez Internet, clearing i uzgadnianie transakcji finansowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, różnorodne usługi
w zakresie obsługi płatności i usługi finansowe, włączając obsługę
kart kredytowych i transmisję rachunków oraz płatności z nimi związanych, w/w usługi świadczone za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej.

(111) 313516
(220) 2018 02 12
(151) 2018 08 28
(441) 2018 03 26
(732) SILESIAADDICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) BIG
(540)

(210) 482259

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy, 28 deski snowboardowe.
(111) 313517
(220) 2018 02 14
(210) 482361
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SASKALIA APARTAMENTY
(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie ma-
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jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.

(111) 313518
(220) 2018 02 14
(210) 482362
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SASKALIA APARTAMENTY
(540)

Kolor znaku: beżowy, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 313519
(220) 2018 02 15
(210) 482398
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TUKAN,
Kraków, PL.
(540) TUKAN ART. ZOOLOGICZNE
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, szary, biały, żółty, jasnoszary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artkułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami
dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt
domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z legowiskami
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ubrankami, obuwiem dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
zoologicznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artkułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką
i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zabawy dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,broszur,
próbek) w kraju i poza nim, 44 strzyżenie zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla
zwierząt domowych, zabiegi kosmetyczne dla zwierząt domowych,
usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych.

(111) 313520
(220) 2018 02 15
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) BAJOR BARBARA PIZZERIA ADUŚ, Elbląg, PL.
(540) PIZZA ADUŚ
(540)

(210) 482400

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 26.01.04, 01.01.03, 02.05.01, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, makarony do pizz, spody do pizzy, mieszanki
na pizzę, sosy do pizzy, przyprawy do pizzy, potrawy na bazie mąki,
43 pizzerie, usługi barów i restauracji, usługi kateringowe, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, organizowanie bankietów.
(111) 313521
(151) 2018 08 21

(220) 2018 02 19
(441) 2018 05 07

(210) 482505
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(732) LEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, PL.
(540) ZATORLAND
(510), (511) 9 nośniki nagrane zapisów cyfrowych-dźwiękowych,
wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych, 16 broszury, foldery, informatory, albumy, książki, komiksy, fotografie, rysunki, plakaty, karty
pocztowe, naklejki, notatniki, torby papierowe, opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, 41 parki rozrywki, parki rekreacyjne, lunaparki, pokazy, wystawy,
muzea, parki edukacyjne, parki rekonstrukcyjne, usługi rozrywkowe,
usługi rekreacyjne, usługi edukacyjne, usługi kształcenia poprzez
rozrywkę, produkcja i prezentacja widowisk, gier, koncertów, wystaw i imprez, produkcja, prezentacja i dystrybucja zapisów cyfrowych-dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych,
publikacje elektroniczne, usługi w zakresie informacji odnoszące się
do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi barów szybkiej
obsługi, bufetów, stołówek, kafeterii, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe, usługi domów turystycznych, pensjonatów i hoteli.
(111) 313522
(220) 2018 02 19
(210) 482529
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) PHU JANVIN JANOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) PRODUKT REGIONALNY KRESOWE IMPRESJE DUCH PUSZCZY
PODLASKIEJ 2013 Produkt polski
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, zielony, biały
(531) 03.04.04, 25.01.15, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 313523
(220) 2018 02 19
(210) 482532
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) POHORECKI ZENON HYDROTEKA, Sulejówek, PL.; ROSŁON
MARIUSZ HYDROTEKA DEKORACJE WODNE, Warszawa, PL.
(540) Hydroteka
(510), (511) 11 dekoracje wodne i instalacje wodno-elektryczne
mianowicie wodne ściany bąbelkowe, fontanny, armatura i ceramika
wodno-sanitarna, sanitarny i elektryczny sprzęt dla dekoracji wodnych, obudowy zbiorników wodnych, armatura wodociągowa, baterie
zaworowe, głowice baterii zaworowych, syfony i odpływy kanalizacyjne, uszczelki do zaworów, pompy wodne i pompy powietrzne, filtry
do wody i gazu, instalacje elektryczne oświetleniowe dla dekoracji
wodnych, instalacje elektryczne napowietrzające dla dekoracji wodnych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu lub salonu, w tym internetowego z materiałami budowlanymi, materiałami instalacyjnymi, sanitarnymi, grzewczymi, płytkami łazienkowymi i armaturą łazienkową,
materiałami do wykańczania wnętrz, elementami wystroju wnętrz,
dekoracjami wodnymi takimi jak wodne ściany bąbelkowe, agencje
handlowe, reklama w tym reklama za pośrednictwem sieci Internet,
promocja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów
i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw handlowych i reklamowych w tym w zakresie dekoracji wodnych, wodnych ścian bąbelkowych, armatury i ceramiki sanitarnej oraz asortymentu instalacyjno-grzewczego, elementów wystrojów wnętrz takich
jak wodne ściany bąbelkowe, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia
wystawienniczego, dekoracja stoisk wystawienniczych.		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 313524
(220) 2018 02 20
(210) 482567
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) Ludowicz Dawid Progym suplabel, Lütjensee, DE.
(540) ProGYM NUTRITION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.
(111) 313525
(220) 2018 02 20
(210) 482576
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) woda Opolanka Z GŁĘBI ZIEMI
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.01.01, 12.03.01,
12.03.11, 12.03.25, 01.15.15
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
dostarczanie informacji marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe, doradztwo reklamowe i marketingowe, badania rynku
i badania marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, administrowanie dotyczące marketingu, udostępnianie
raportów marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych, promocja sprzedaży.
(111) 313526
(220) 2018 02 20
(210) 482603
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Sensi skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(111) 313527
(220) 2018 02 20
(210) 482605
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA sensi skin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych,
koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skory, talk
i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
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do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(111) 313528
(220) 2018 02 22
(210) 482706
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) BRZEZIŃSKI SZYMON HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) MS LOGISTICS
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizacja podróży.
(111) 313529
(220) 2018 02 22
(210) 482707
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) BILIK DOMINIKA PRAKTYKA PODOLOGII, Wrocław, PL.
(540) DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWEJ STOPY
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 10 urządzenia ortopedyczne, aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, taśmy ortopedyczne,
podeszwy ortopedyczne, przyrządy i urządzenia stosowane w chirurgii stopy, wkładki do stóp, wkładki nastawiające do palców u stóp,
wkładki na płaskostopie, ortopedyczne wkładki z podparciem łuku
stopy, podkładki ortopedyczne do stóp, ortopedyczne poduszki
do stóp, bandaże ortopedyczne do stóp, separatory palców u nóg
do celów ortopedycznych, wkładki ortopedyczne do obuwia, podeszwy ortopedyczne do obuwia, urządzenia do masażu stóp, ortopedyczne wszczepialne protezy stawów, obuwie ortopedyczne
do ćwiczeń, ortezy stóp, 42 usługi diagnostyki komputerowej, usługi
diagnostyki w zakresie podologii, laboratoria medyczne, medyczne
badania naukowe, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej
aparatury ortopedycznej, badania biologiczne, badania kliniczne
i badania medyczne naukowe, 44 prowadzenie placówek medycznych, usługi sanatoriów, ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, usługi
świadczone przez szpitale, badania medyczne, pomoc medyczna,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi diagnostyki medycznej, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie podologii, konsultacje medyczne w zakresie podologii, usługi spa
medycznych, usługi w zakresie medycyny sportowej, rehabilitacja
fizyczna, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, terapia medyczna zajęciowa, medyczna pielęgnacja stóp, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych.
(111) 313530
(220) 2018 02 23
(210) 482714
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) DEMUTH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) galeria MEBLOWA Z MYŚLĄ O TWOIM DOMU
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, następujących towarów: sprzęt RTV AGD, meble, artykuły wyposażenia
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i dekoracji wnętrz, reklama, zarządzanie działalnością handlową,
administrowanie działalnością handlową, prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja
i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa, informacja handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, organizowanie wystaw,
imprez, targów, pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie próbek towarów, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, badania rynku i badania marketingowe,
36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, pobieranie czynszu,
usługi wyceny nieruchomości, powierzchni w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, usługowych, biurowych i użytkowych, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, leasing, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, dostarczanie paczek, 41 organizowanie i prowadzenie imprez
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie szkoleń,
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie pokazów mody,
organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe,
pokazy i wystawy edukacyjne, tłumaczenia, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych
i rekreacyjnych, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów gastronomicznych, barów szybkiej obsługi, hoteli, przygotowywanie
żywności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na zebrania, usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 313531
(220) 2018 02 23
(210) 482742
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) WICHROWSKA ANNA IMBIR, Lublin, PL.
(540) ĄKA
(510), (511) 43 usługi restauracji, barów, kawiarni, pubów, usługi
kateringowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(111) 313532
(220) 2018 02 23
(210) 482743
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) MIZIOŁEK MARCIN MIZIOŁEK COACHING JĘZYKOWY,
Włocławek, PL.
(540) SPIRAL COACHING
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy,
niebieski, fioletowy, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja
o edukacji, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, nauczanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów-szkolenia, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe i coaching,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi sprawdzianów edukacyjnych, pisanie tekstów innych
niż reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
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nie do pobierania z sieci komputerowych, poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia.

(111) 313533
(220) 2018 02 23
(210) 482744
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) STACHOWICZ-NIEWIADOMSKA MONIKA MAVIE, Bydgoszcz, PL.
(540) maVie. PLAN YOUR LIFE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, 16 terminarze [materiały drukowane], plany dnia [terminarze],
organizery osobiste, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
terminarze i organizery do pobrania, które można wydrukować, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne organizery, terminarze
[materiały drukowane], plany dnia [terminarze], organizery osobiste.
(111) 313534
(220) 2018 02 23
(210) 482753
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA LUBELSKA
TRANSPORT AUTOMOTIVE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13, 18.01.21
(510), (511) 41 wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształcenie
praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie warsztatów.
(111) 313535
(220) 2018 02 27
(151) 2018 09 03
(441) 2018 04 16
(732) KORSAK JÓZEF, Lutynia, PL.
(540) WROPOL ENGINEERING
(540)

(210) 482830

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki, prasy, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, zawory hydrauliczne jako części maszyn lub silników, siłowniki hydrauliczne, podpory
hydrauliczne, multiplikatory hydrauliczne, elementy hydrauliki siłowej, agregaty hydrauliczne, układy hydrauliczne do napędu maszyn,
urządzenia technologiczne z napędem hydraulicznym, podzespoły
i części zamienne do wymienionych maszyn i urządzeń, 37 usługi
w zakresie: robót budowlanych, remontowych, montażu konstrukcji, wykonywania zewnętrznych sieci i przyłączy, budowy instalacji
przemysłowych i technologicznych, budowy, modernizacji, serwisu
i napraw systemów grzewczych w tym: kotłowni na paliwa stałe,
gazowe, olejowe, gazowo-olejowe i paliwa odnawialne, ogrzewania
hal fabrycznych, klimatyzacji i wentylacji obiektów przemysłowych,
użyteczności publicznej, biur i mieszkań oraz rozruchu, regulacji,
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szkolenia i odbioru montowanych systemów, urządzeń i instalacji,
42 usługi w zakresie projektowania: budowlanego z branżami towarzyszącymi, konstrukcji metalowych, budowy i modernizacji systemów grzewczych, w tym: kotłowni na wszystkie rodzaje paliw,
klimatyzacji i wentylacji obiektów przemysłowych, użyteczności
publicznej, biur i mieszkań, ogrzewania hal fabrycznych, termomodernizacji obiektów, wszelkich instalacji wewnętrznych, instalacji
przemysłowych i technologicznych, urządzeń technologicznych
z napędem hydraulicznym i sterowaniem PLC oraz usługi dotyczące: doradztwa budowlanego i technicznego, opracowywania analiz
techniczno-ekonomicznych.

(111) 313536
(220) 2018 02 27
(210) 482851
(151) 2018 09 03
(441) 2018 04 16
(732) MALINOWSKA MARZENA ALFA, Grudziądz, PL.
(540) m m alfa
(540)

Kolor znaku: grafitowy, żółty
(531) 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie, pośrednictwo finansowo-kredytowe.
(111) 313537
(220) 2018 02 27
(210) 482876
(151) 2018 09 03
(441) 2018 04 16
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) LEVOCIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwbakteryjnym.
(111) 313538
(220) 2012 09 17
(210) 404865
(151) 2018 08 24
(441) 2013 01 07
(732) STREAMSOFT D.CHOJNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) STREAMSOFT NEXT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(111) 313539
(220) 2012 09 17
(210) 404868
(151) 2018 08 24
(441) 2013 01 07
(732) STREAMSOFT D.CHOJNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) STREAMSOFT VERTO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(111) 313540
(220) 2017 03 24
(151) 2018 08 03
(441) 2017 08 07
(732) WAWRZYNIAK MICHAŁ, Kalisz, PL.
(540) MW MENTALWAY
(540)

(210) 469479

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 hologramy, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, nagrane magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie, oprogramowanie edukacyjne, elektroniczne terminarze osobiste,
interaktywne tablice elektroniczne, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], urządzenia do nauczania, nośniki do danych, optyczne nośniki
danych, magnetyczne nośniki danych, urządzenia do odtwarzania
do nośników dźwięku i obrazu oraz danych, urządzenia do nagry-
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wania do nośników dźwięku i obrazu oraz danych, płyty CD i DVD,
nagrane płyty CD i DVD, 16 materiały drukowane, druki, broszury,
czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], gazety, książki,
publikacje drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], obrazy i zdjęcia, papier, karton, rysunki, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], materiały do pisania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły piśmiennicze, notatniki [notesy], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], podkładki na biurko, podpórki do książek,
przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do rysowania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, drukowane materiały
edukacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, książki edukacyjne, publikacje edukacyjne, fiszki, 25 apaszki
[chustki], bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy dresowe, buty, buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, nauszniki [odzież],
ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież],
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skarpetki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
szale, szaliki, szlafroki, T-shirty z krótkim rękawem, 35 usługi marketingowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, usługi pośrednictwa w handlu,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, danych zapisanych elektronicznie i magnetycznie, muzyki filmów i innych rodzajów
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych
na nośnikach, oprogramowania, oprogramowania edukacyjnego,
urządzeń elektronicznych, tokenów, audiowizualnych urządzeń dydaktycznych, urządzenia do nauczania, nośników danych, urządzeń
do odtwarzania nośników dźwięku i obrazu oraz danych, urządzeń
do nagrywania nośników dźwięku i obrazu oraz danych, płyt CD
i DVD, materiałów drukowanych, druków, broszur, czasopism gazet,
książek, publikacji drukowanych, artykułów biurowych, materiałów
do pisania, materiałów piśmiennych i wyposażenia edukacyjnego,
artykułów piśmienniczych i papierniczych, podkładek na biurko, podpórek do książek, przyborów szkolnych, przyrządów do rysowania,
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, instrukcji dotyczących
metod nauczania, materiałów edukacyjnych, materiałów w zakresie
kursów korespondencyjnych, książek i publikacji edukacyjnych, fiszek, smyczy, nakryć głowy, ubrań, odzieży, obuwia, biletów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni lub poprzez Internet, 38 udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, poczta elektroniczna, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na żądanie, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, agencje informacyjne, usługi
w zakresie wideokonferencji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, tłumaczenia językowe, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, prezentacja filmów, publikacja broszur, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie
książek, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikowanie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, nauczanie indywidualne,
organizowanie widowisk [impresariat], przedszkola, usługi klubowe
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[rozrywka lub nauczanie], usługi rozrywkowe, nauczanie i szkolenia,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi szkół [edukacja],
wynajem nagrań z fonią i wizją, wypożyczanie filmów, wypożyczanie
książek z bibliotek, wypożyczanie nagrań wideo, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka i edukacja], organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].

(111) 313541
(220) 2014 06 26
(210) 430458
(151) 2018 08 02
(441) 2014 10 13
(732) AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) LODÓWKOMAT
(510), (511) 6 metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania odpowiedniej temperatury, 7 urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, urządzenia
automatyczne wyposażone w systemy chłodzące, 9 urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania
sortowania i wydawania paczek i przesyłek wymagające zachowania
odpowiedniej temperatury oraz części do tych urządzeń, programy
komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem sms lub Internetu, urządzenia elektroniczne
wyposażone w systemy chłodzące, 35 wynajmowanie powierzchni
reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych,
usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz
o transporcie towarów.
(111) 313542
(220) 2017 03 31
(210) 469845
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) SYRENKA
(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane
ozdoby do paznokci.
(111) 313543
(220) 2017 03 27
(210) 469483
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) PWB MEDIA ZDZIEBŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) builder
(510), (511) 16 katalogi, afisze, publikacje, czasopisma, w tym o tematyce budowlanej, fotografie, kartki okolicznościowe, rysunki, nalepki, 35 usługi organizacji targów i wystaw o charakterze reklamowym lub handlowym, usługi reklamowe, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych w prasie, radiu, telewizji, usługi tworzenia
komputerowych baz danych, 41 usługi wydawnicze, usługi publikowania wydawnictw on-line, usługi organizacji sympozjów, konferencji, seminariów, konkursów i szkoleń, 42 doradztwo techniczne, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii wodno-lądowej, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych.
(111) 313544
(220) 2017 03 31
(210) 469846
(151) 2017 10 05
(441) 2017 05 22
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) SYRENA
(510), (511) 3 brokat do paznokci, brokat kosmetyczny, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, naklejane
ozdoby do paznokci.
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(111) 313545
(220) 2017 04 11
(210) 470349
(151) 2018 08 24
(441) 2017 11 20
(732) POMONA COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów, PL.
(540) PRZYPRAWY ZDROWIA
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, mieszanki owoców
i warzyw suszonych, mikronizowane owoce i warzywa.
(111) 313546
(220) 2017 05 23
(210) 472015
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) INDUSTRIO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części instalacji
sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami
budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami
budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla
budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 313547
(220) 2017 09 19
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) DGMC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) UNITED
(540)

(210) 476672

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, CB radia, drukarki, futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, głośniki, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, kamery internetowe, kamery telewizyjne, komputery i sprzęt komputerowy, magnetofony, monitory komputerowe,
odtwarzacze MP3, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze płyt kompaktowych do użytku z komputerami, osłony na telefony komórkowe, podstawki pod telewizory,
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pokrowce na kamery, pokrowce na odtwarzacze płyt CD, przenośne
odtwarzacze CD, przenośne odtwarzacze multimedialne, radia, radia
samochodowe, słuchawki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki
muzyczne, stojaki na głośniki, telefony, telefony komórkowe, telewizory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, wzmacniacze, zestawy kina domowego.

(111) 313548
(220) 2017 12 01
(210) 479643
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) ZAGALSKI RAFAŁ, Warszawa, PL.; AKHVLEDIANI ZAZA,
Warszawa, PL.
(540) # N.R.G. ENERGY DRINK
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 32 napoje energetyczne.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313549
(220) 2017 12 05
(210) 479746
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, PL.
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA Barszcz
czerwony z uszkami BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, beżowy, jasnobeżowy,
czarny, czerwony, złoty, zielony
(531) 03.07.03, 05.09.03, 11.03.05, 08.07.03, 19.03.03, 25.01.15,
26.04.02, 26.13.01, 08.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy z dodatkami, barszcz czerwony z uszkami, porcjowane posiłki zawierające warzywa i kluski.
(111) 313550
(220) 2017 12 06
(151) 2018 06 04
(441) 2018 01 29
(732) GALA JUSTYNA, Katowice, PL.
(540) PFN POLISH FIGHT NIGHT
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.24

(210) 479795
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(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie i prowadzenie gali sportowych.

(111) 313551
(220) 2017 12 11
(210) 479957
(151) 2018 07 31
(441) 2018 02 19
(732) DĘBSKI MARCIN M.D., Radom, PL.
(540) ŁOMBOX
(510), (511) 16 opakowania na prezenty, opakowania zawierające
niespodzianki w środku ujęte w tej klasie, 35 prezentowanie towarów
w mediach i Internecie dla potrzeb sprzedaży detalicznej, 45 usługi przygotowywania zindywidualizowanych pudełek z prezentami,
prowadzenie list prezentów do wyboru przez osoby trzecie, wybór
prezentów osobistych na rzecz osób trzecich.
(111) 313552
(220) 2017 12 20
(210) 480380
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 03
(732) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin, PL.
(540) mr. rollo
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, papier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych do pakowania żywności, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z papieru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru lub
tworzyw sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka z papieru
lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru
lub tworzyw sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru
lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone dla jedzenia na wynos, opakowania do butelek
z papieru lub tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw
sztucznych, folia do pakowania artykułów żywnościowych, serwetki, torebki do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, materiały
drukowane, naklejki adresowe, ulotki, jadłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, termoizolacyjne pojemniki na żywność
lub napoje, termoizolacyjne torby na żywność lub napoje, pojemniki
do przechowywania żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i napojów, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze
z papieru lub tworzyw sztucznych, serwetniki, pudełka dozujące
serwetki, papier, butelki, okładki, uchwyty na karty menu, przybory
kuchenne, 29 zupy, kompot, napoje mleczne, kefir, jogurty, sałatki
gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z kurczakiem,
surówki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, pasty mięsne, pasty rybne, pasty owocowe,
pasty warzywne, potrawy z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa,
drobiu, ryb, warzyw, jajek, owoców, owoców morza, gotowe posiłki
zawierające mięso, drób, jajka, ryby, owoce, warzywa, owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, burgery, burgery
mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, kurczak
gotowany, kurczak smażony, kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle mleczne, maślanka, przetwory twarożkowe, 30 gotowy
lunch w pudełku składający się z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu,
batatów z dodatkiem mięsa, drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów,
ziół, nabiału, sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery, gotowe desery, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta,
ciastka, wyroby cukiernicze, gofry, słodycze, batony, batoniki, batony
zbożowe i energetyczne, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe potrawy z makaronu,
gotowe potrawy oparte na ryżu, marynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, puddingi, puddingi gotowe do spożycia,
desery puddingowe, paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, płatki zbożowe gotowe
do spożycia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane
z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), spaghetti, sos do spaghetti, sushi, tabule, tarty, tortille, quiche, gotowe
sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy, herbata, napoje na bazie
herbaty, mrożona herbata, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty
roślinne zastępujące kawę, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby
z kakao, sosy do kurczaka, 32 koktajle warzywne, koktajle owocowe,
35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie za-
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mówień handlowych, kolportaż próbek, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci komputerowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środkami spożywczymi, 39 dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą globalnej sieci komputerowej, dostawa żywności, transport
żywności, pakowanie żywności, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
pakowanie produktów, pakowanie towarów, 41 warsztaty kulinarne,
szkolenia w zakresie cateringu, usługi konsultacyjne w zakresie zawodów kulinarnych, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnienie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, catering obejmujący żywność i napoje na bankiety, przyjęcia koktajlowe, zjazdy, targi, wystawy, seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, doradztwo kulinarne, organizacja cateringu na imprezy
okolicznościowe, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 doradztwo dietetyczne, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, doradztwo w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.

(111) 313553
(220) 2017 12 20
(151) 2018 08 10
(441) 2018 04 03
(732) NOWIŃSKA MARTA, Wołomin, PL.
(540) Mr. ROLLO
(540)

(210) 480381

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 16 chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania
żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papier do pakowania, papier do zawijania, opakowania na żywność, tace z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru lub kartonu, torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych
do kanapek, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane
z papieru używane jako opakowania, torebki z papieru lub tworzyw
sztucznych na artykuły żywnościowe, pudełka z papieru lub tworzyw
sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru lub tworzyw
sztucznych do pakowania, składane pudełka z papieru lub tworzyw
sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych przeznaczone dla jedzenia na wynos, opakowania do butelek z papieru lub
tworzyw sztucznych, pojemniki z papieru lub tworzyw sztucznych,
folia do pakowania artykułów żywnościowych, serwetki, torebki
do gotowania w kuchenkach mikrofalowych, materiały drukowane,
naklejki adresowe, ulotki, jadłospisy, karty menu, 21 pojemniki i pudełka na kanapki, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje,
termoizolacyjne tory na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i napojów,
kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze z papieru lub tworzyw sztucznych, serwetniki, pudełka dozujące serwetki, papier, butelki, okładki, uchwyty na karty menu, przybory kuchenne, 29 zupy,
kompot, napoje mleczne, kefir, jogurty, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z kurczakiem, surówki owocowe i warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pa-
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sty mięsne, pasty rybne, pasty owocowe, pasty warzywne, potrawy
z ryb dla ludzi, przekąski na bazie mięsa, drobiu, ryb, warzyw, jajek,
owoców, owoców morza, gotowe posiłki zawierające mięso, drób,
jajka, ryby, owoce, warzywa, owoce morza, gotowe posiłki zawierające głównie kurczaka, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z tofu, kurczak gotowany, kurczak smażony,
kurczak grillowany, hummus, omlety, koktajle mleczne, maślanka,
przetworzy twarożkowe, 30 gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, ziemniaków, kaszy, makaronu, batatów z dodatkiem mięsa,
drobiu, ryb, warzyw, owoców, grzybów, ziół, nabiału, sosów, kanapki, kanapki nadziewane, desery, gotowe desery, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze,
gofry, słodycze, batony, batoniki, batony zbożowe i energetyczne,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, gotowe potrawy oparte
na kluskach, gotowe potrawy z makaronu, gotowe potrawy oparte
na ryżu, marynaty, potrawy i żywność na bazie mąki, muesli, naleśniki, puddingi, puddingi gotowe do spożycia, desery puddingowe,
paszteciki, pesto, pizze, placki, płatki zbożowe, przekąski zbożowe,
przekąski ryżowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki owsiane z dodatkiem orzechów
lub suszonych owoców (granola), spaghetti, sos do spaghetti, sushi,
tabule, tarty, tortille, quiche, gotowe sosy, mięsne sosy, sosy do sałatek, musy, herbata, napoje na bazie herbaty, mrożona herbata, kawa,
napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kakao,
napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, sosy do kurczaka, 32 koktajle warzywne, koktajle owocowe, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, kolportaż
próbek, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej za pomocą katalogów, globalnej sieci komputerowej i zamówień korespondencyjnych związane ze środkami
spożywczymi, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, za pomocą katalogów lub za pomocą globalnej sieci
komputerowej, dostawa żywności, transport żywności, pakowanie
żywności, usługi w zakresie dostarczania żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, pakowanie produktów,
pakowanie towarów, 41 warsztaty kulinarne, szkolenia w zakresie
cateringu, usługi konsultacyjne w zakresie zawodów kulinarnych,
usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi w zakresie edukacji
dietetycznej, zapewnienie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
szkolenie w zakresie diety, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie i oferowanie żywności i napojów dla gości, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, catering
obejmujący żywność i napoje na bankiety, przyjęcia koktajlowe,
zjazdy, targi, wystawy, seminaria, kongresy, szkolenia, sympozja,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
doradztwo kulinarne, organizacja cateringu na imprezy okolicznościowe, organizacja cateringu na imprezy firmowe, przygotowanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 44 doradztwo
dietetyczne, planowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo w zakresie odżywiania się, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.

(111) 313554
(220) 2018 01 04
(210) 480821
(151) 2018 08 01
(441) 2018 03 12
(732) RYCHLIK BARTŁOMIEJ PORCJA SMAKU, Wrocław, PL.
(540) KRASNOLÓD
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety [lody], jogurt mrożony [lody spożywcze] kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, napoje na bazie
czekolady, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych
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.

(111) 313555
(220) 2018 01 11
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) ŁOKAJ JACEK, Modlniczka, PL.
(540) 6 Sentidos
(540)

(210) 481042

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 33 wino-napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, zakwaterowanie w gospodarstwach agroturystycznych.
(111) 313556
(220) 2018 02 13
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) PORĘBSKI KRZYSZTOF, Jaworzno, PL.
(540) BL biuroland.eu Nasz czas... ... dla Was
(540)

(210) 482307

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni oraz
w sklepie, sprzedaż detaliczna i hurtowa mebli biurowych, wyposażenia biur, artykułów biurowych, artykułów papierniczo-piśmiennych,
akcesoriów i urządzeń biurowych, artykułów chemicznych, środków
czystości, artykułów spożywczych, reklama, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi księgowo-rachunkowe, sprzedaż przez Internet, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 39 usługi w zakresie dostarczania
na zamówienie biurowych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów,
sprzętów i maszyn biurowych oraz środków czystości, przechowywanie tymczasowe rzeczy osobistych (dokumentów), 40 usługi poligraficzne-drukowanie, kopiowanie, oprawianie.
(111) 313557
(220) 2018 02 19
(210) 482507
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) LEMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki, PL.
(540) ZATORLAND EDUKACJA POPRZEZ ROZRYWKĘ
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 nośniki nagrane zapisów cyfrowych-dźwiękowych,
wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych, 16 broszury, foldery, informatory, albumy, książki, komiksy, fotografie, rysunki, plakaty, karty
pocztowe, naklejki, notatniki, torby papierowe, opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych, artykuły pamiątkarskie papierowe, 41 parki rozrywki, parki rekreacyjne, lunaparki, pokazy, wystawy,
muzea, parki edukacyjne, parki rekonstrukcyjne, usługi rozrywkowe,
usługi rekreacyjne, usługi edukacyjne, usługi kształcenia poprzez
rozrywkę, produkcja i prezentacja widowisk, gier, koncertów, wystaw i imprez, produkcja, prezentacja i dystrybucja zapisów cyfrowych-dźwiękowych, wideo, obrazów nieruchomych i ruchomych,
publikacje elektroniczne, usługi w zakresie informacji odnoszące się
do wszystkich wymienionych wyżej usług, 43 usługi barów szybkiej
obsługi, bufetów, stołówek, kafeterii, kawiarni, restauracji, usługi kateringowe, usługi domów turystycznych, pensjonatów i hoteli.

(111) 313558
(220) 2018 02 20
(210) 482589
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KORONA KRÓLÓW
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe.
(111) 313559
(220) 2018 02 21
(210) 482620
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RODZINNE SKARBY
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, naturalne preparaty i lekarstwa
zawierające pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty
odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające pierwiastki, minerały,
kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone
dodatkami, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
32 wody mineralne, źródlane i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet, towarów takich jak: produkty farmaceutyczne, w tym
zawierające pierwiastki, preparaty weterynaryjne, towary z sektora
zdrowotnego, naturalne preparaty i lekarstwa, w tym zawierające
pierwiastki, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające pierwiastki, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze
i uzupełniające, w tym zawierające pierwiastki, minerały, kwasy
tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje, napoje i żywność
przystosowane do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki nowej żywności, produkty i przetwory
dietetyczne, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami i składnikami
mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające pierwiastki, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze
z pierwiastkami, mineralne dodatki do żywności, wody mineralne
do celów leczniczych, artykuły żywnościowe zawierające pierwiastki
do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
wody mineralne, źródlane i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
artykuły spożywcze, artykuły spożywcze uzupełniające z dodatkiem
witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji, dystrybutory i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry i ich części, naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę,
dodatki do wody, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu
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i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych
w środkach masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa,
reklama poprzez sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
promocja wyrobów.

(111) 313560
(220) 2018 02 26
(210) 482799
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOMISIOWA KRAINA
(510), (511) 28 gry, zabawki, przyrządy do zabawy do użytku
w przedszkolach i żłobkach, 41 przedszkola, usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], kształcenie
ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 42 projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi, 43 placówki opieki
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, stołówki, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 313561
(220) 2017 07 06
(210) 473774
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 03
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) KRUSZWICA Maestro
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.11, 26.11.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 313562
(220) 2018 03 19
(210) 483722
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 07
(732) WAWRZEŁA KONRAD EKO LIFE, Warszawa, PL.
(540) FIT APETIT
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe
dania warzywne, desery owocowe, desery jogurtowe, jogurty, desery mleczne, sałatki gotowe, 30 gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, dania gotowe zawierające makaron, kanapki, gotowe dania z makaronu, gotowe dania
z ryżu, desery z muesli, 43 przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
cateringu zewnętrznego, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.
(111) 313563
(220) 2018 03 27
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) OSIECKI RAFAŁ ARRO, Milanówek, PL.
(540) LIPNIK
(540)

(210) 484105

(531) 03.03.01, 03.03.15, 26.01.15, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 przetwory owocowe [dżemy], owoce przetworzone, gotowane owoce, owoce marynowane, owoce konserwowane,
mrożone owoce, suszone owoce, warzywa mrożone, warzywa przetworzone, warzywa suszone, warzywa gotowane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, sałatki gotowe, 32 soki warzywne, mieszane soki
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe,
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33 gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, nalewki gorzkie, 39 wynajmowanie koni, wynajem koni do transportu, wypożyczanie koni
do celów transportowych, usługi w zakresie turystyki i agroturystyki
zawarte w tej klasie, a mianowicie usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 41 szkoły jazdy konnej, obozy jazdy konnej, organizowanie pokazów jazdy konnej, instruktaż
w zakresie jazdy konnej, wynajmowanie koni do rekreacji, wynajem
sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie
jazdy konnej, udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy konnej, tresura koni, usługi ujeżdżania koni, 43 pensjonaty, domy gościnne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja miejsc w pensjonatach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia restauracji, kawiarni, kafeterii,
barów szybkiej obsługi, stołówek, dostarczanie potraw i napojów,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering,
usługi hotelarskie, usługi związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem i wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, udostępnianie terenu i urządzeń
kempingowych, wynajmowanie sal na posiedzenia, hotele i pensjonaty dla zwierząt, zakwaterowanie koni, 44 usługi stadniny koni i hodowli koni, masaż koni, usługi w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych
dla koni, usługi w zakresie prowadzenia stadniny koni hodowla koni
czystej krwi, usługi w zakresie pomocy weterynaryjnej dla koni, hodowla zwierząt, ogrodnictwo, uprawy rolne, usługi w zakresie fizjoterapii, usługi w zakresie hipoterapii.

(111) 313564
(220) 2018 05 21
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 02
(732) TDD INVEST, LLC, Kijów, UA.
(540) GEOS
(540)

(210) 486140

87

kabli, wynajem żurawi, zabezpieczanie przed korozją, zabezpieczanie
pojazdów przed rdzą, naprawa linii wysokiego napięcia, budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo portowe, budownictwo, ciesielstwo, konserwacja
basenów, naprawa i konserwacja skarbców, konserwacja pojazdów,
usługi hydrauliczne, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, malowanie lub naprawa znaków, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie i naprawa kotłów, szlifowanie przy użyciu pumeksu, szlifowanie
papierem ściernym, czyszczenie pojazdów, tapetowanie, tynkowanie,
38 usługi teleksowe, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie forów internetowych online, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, informacja o telekomunikacji, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej], transmisja wideo na żądanie, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie
telegramów, transmisja plików cyfrowych, przesyłanie wiadomości,
usługi w zakresie wideokonferencji, usługi poczty głosowej, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
agencje informacyjne, usługi telekonferencyjne, transfer strumieniowy danych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie faksów, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, komunikacja radiowa,
transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisja
programów telewizyjnych, nadawanie telewizji kablowej, łączność
telegraficzna, usługi telefoniczne, nadawanie bezprzewodowe, przesyłanie faksów.

(111) 313565
(220) 2018 05 22
(210) 486180
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) OSTACHOWSKI ZBIGNIEW OSTI-HOTELE, Kraków, PL.
(540) Kossak HOTEL
(540)
Kolor znaku: czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, brązowy, szary
(531) 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 asfaltowanie, wyważanie opon, układanie nawierzchni drogowych, usługi stoczniowe, budowa falochronów, budowa
stoisk i sklepów targowych, wiercenie głębokich szybów naftowych
lub gazowych, wiercenie studni, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, naprawa opon, montaż drzwi i okien, instalowanie
i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie oraz naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, montaż wyposażenia
kuchennego, montaż rusztowań, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, wulkanizacja opon [naprawa], uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią: ostrzenie noży, dezynfekcja, roboty wydobywcze [górnictwo], ładowanie akumulatorów
do pojazdów, smarowanie pojazdów, rozbiórka budynków, izolowanie
budynków, informacja o naprawach, usługi doradztwa budowlanego,
nitowanie, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, mycie
pojazdów, murarstwo, nadzór budowlany, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], czyszczenie kominów, regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, naprawy podwodne, budownictwo podwodne, renowacja powłok cynowych, usługi dekarskie, polerowanie
pojazdów, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi eksploatacji kamieniołomów, sztuczne naśnieżanie,
zamiatanie dróg, wynajem buldożerów, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem pomp do drenażu, wynajem koparek, układanie

Kolor znaku: fioletowy, czarny
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, przyjęć, spektakli, 43 hotele, rezerwowanie noclegów, wynajmowanie noclegów, restauracje, restauracje
samoobsługowe, przygotowywanie dań-żywności i napojów na zamówienie i ich dostawa.
(111) 313566
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 03
(441) 2018 04 16
(732) BAN THAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BAN THAI SPA
(540)

(210) 482883

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 masaż, masaże, masaż tajski, usługi masażu stóp.
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(111) 313567
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) WIELTON
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 482951

(531) 03.02.13, 03.02.26, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, frezarki,
krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie],
maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg, maszyny
do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi,
koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi,
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny],
12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze,
pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi,
pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody
osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków, w tym mebli, żywności,
łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne
pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne wózki
widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed
i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna,
obróbka [przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe .
(111) 313568
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) WIELTON
(540)

(210) 482958

Kolor znaku: żółty, brązowy, czarny
(531) 03.02.13, 03.02.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane,
maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa, maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory
jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki, frezarki,
krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szlifierki, walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie],
maszyny do znakowania dróg, maszyny do budowy dróg, maszyny
do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi,
koparki, ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi,
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny],
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12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze,
pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi,
pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody
osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności,
łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne
pojazdów, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, mobilne wózki
widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów przed
i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka
i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna,
obróbka [przetwarzanie] odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.

(111) 313569
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ISKIAL MAX D3
(540)

(210) 482985

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty, pomarańczowy
(531) 03.09.01, 03.09.02, 01.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15,
25.01.15
(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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 313570
(220) 2018 03 01
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ISKIAL D3

(210) 482994
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 03.09.01, 03.09.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 313571
(220) 2018 03 02
(210) 483030
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) GOLEC HENRYK, GOLEC JACEK HENPOL SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław, PL.
(540) HBK
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 7 urządzenia sterujące do obsługi silników oraz części stosowane w samochodach nie ujęte w pozostałych klasach,
w szczególności pompy wody, zawory, wahacze, poduszki wahaczy,
elektryczne cewki zapłonowe, przewody do świec zapłonowych,
koła zamachowe, koła zębate wałka rozrządu, pasy rozrządu do silników samochodowych, zapłony elektroniczne do samochodów,
cewki zapłonowe, alternatory elektryczne do samochodów, rozruszniki silników, pompy paliwowe, tłoki do amortyzatorów samochodowych, miski olejowe samochodowe, ssące wentylatory wyciągowe,
kolektory, chłodnice oleju, uszczelki metalowe i niemetalowe, filtry
stanowiące części samochodów, w szczególności filtry powietrza,
filtry olejowe i filtry spalinowe, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce samochodowej, w szczególności termostaty,
kable zapłonowe, przewody zapłonowe, akumulatory zapłonowe,
urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, czujniki elektryczne,
czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki ABS, przepływomierze elektryczne, analizatory spalin, zawory sterowane solenoidami,
cewki cylindryczne, termostaty, kostki stacyjki, 12 samochody, części konstrukcyjne do samochodów, w szczególności klocki, szczęki,
tarcze, zaciski, jarzma zacisków, linki i bębny hamulcowe, koła pasywne, pasy transmisyjne, łańcuchy sworzniowe tulejkowe, tuleje,
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stabilizatory poprzeczne, poduszki dyferencjału, drążki skrętne, łoża
silnika, poduszki silnika, blokady kierownicy, kierownice, sprzęgła,
tarcze do łożysk, sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła
i przekładni maszynowych, przeguby. osie i wały Cardana, łożyska
kół, piasty kół amortyzatory, resory, sprężyny amortyzujące, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb do okien pojazdów, silniczki wycieraczek w pojazdach, systemy hamulcowe do samochodów, układy
kierownicze do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwpoślizgowe,
takie jak ABS i ich części, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, części konstrukcyjnych samochodów, urządzeń sterujących
do samochodów, filtrów samochodowych, aparatury, urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce samochodowej za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 313572
(220) 2018 03 02
(210) 483036
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 30
(732) ARCOFFICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ARCOFFICE POLAND
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 fakturowanie, badania i analizy rynkowe, wyceny
handlowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi rachunkowe,
analizy kosztów i korzyści, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, wynajmowanie nośników i przestrzeni reklamowych, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, zarządzenia działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, sporządzanie ekspertyz z zakresu sytuacji finansowej przedsiębiorstw, statystyczne zestawienia, analiza
marketingowa nieruchomości, 36 agencje pośrednictwa w kupnie
i sprzedaży oraz wynajmie nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości własnych lub dzierżawionych, w tym centrów handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym utrzymanie nieruchomości, wynajem, wydzierżawianie nieruchomości,
finansowanie zakupu nieruchomości, sporządzanie analiz finansowych inwestycji realizowanych na nieruchomościach, doradztwo
w sprawach finansowych, w sprawach nabycia lub sprzedaży nieruchomości, wycena finansowa, szacowanie wartości nieruchomości,
wynajem powierzchni biurowych, lokali użytkowych, garaży, miejsc
parkingowych, wynajem magazynów, kontenerów, tymczasowych
pomieszczeń budowlanych, prowadzenie parkingów, wycena kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, wycena
kosztów napraw i remontów powierzchni biurowych, garażowych,
parkingowych, przygotowanie nieruchomości pod inwestycje,
utrzymanie porządku w budynkach, zawieranie transakcji zabezpieczających wierzytelności, zarządzanie roszczeniami, egzekwowanie
wykonania świadczeń, ściąganie należności, nadzór nad finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych, zarządzanie finansami, rozliczanie inwestycji budowlanych, doradztwo finansowe
w zakresie planowanych, realizowanych inwestycji budowlanych,
działalność inwestycyjna poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem
przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, udzielanie pożyczek, finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi leasingu
finansowego i operacyjnego, 37 budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości komercyjnych, realizacja robót
budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych,
zlecanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów
budowlanych, realizacja i zlecanie robót związanych ze wznoszeniem budynków, realizacja i zlecanie robót związanych z budową
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dróg i autostrad, realizacja i zlecanie robót związanych z budową
dróg szynowych i kolei podziemnych, realizacja i zlecanie robót związanych z budową mostów i tuneli, realizacja i zlecanie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych, realizacja i zlecanie robót
związanych z budową sieci rozdzielczych, realizacja i zlecanie robót
związanych z budową unii telekomunikacyjnych, realizacja i zlecanie
robót związanych z budową linii elektroenergetycznych, realizacja
i zlecanie robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej,
realizacja i zlecanie robót specjalistycznych związanych z obiektami
budowlanymi, realizacja i zlecanie sprawowania nadzoru budowlanego, realizacja i zlecanie konserwacji i napraw obiektów budowlanych, realizacja i zlecanie wbijania pali, budowania fundamentów,
robót betoniarskich, realizacja i zlecanie robót murarskich, kamieniarskich, wykonania pokryć dachowych, realizacja i zlecanie robót
remontowych i konserwatorskich, realizacja i zlecanie koordynowania wykonania robót budowlanych, generalne wykonawstwo robót
budowlanych, koordynowanie realizacja inwestycji budowlanych,
realizacja i zlecanie przygotowania terenu pod budowę, realizacja
i zlecanie wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, realizacja i zlecanie czyszczenia budynków po zakończeniu
budowania asfaltowanie, realizacja i zlecanie wykonania konstrukcji
dachowych, instalowania rynien i rur spustowych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń przeciwpożarowych, realizacja
i zlecanie instalowania i napraw urządzeń wentylacyjnych, realizacja
i zlecanie instalowania i napraw urządzeń centralnego ogrzewania,
wynajem sprzętu budowlanego, realizacja i zlecanie instalowania
i napraw urządzeń wodnokanalizacyjnych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw urządzeń gazowych, doradztwo inżynieryjne,
realizacja i zlecanie instalowania drzwi i okien, udzielanie informacji budowlanej, udzielanie informacji o konieczności wykonania
napraw, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, realizacja i zlecanie zabezpieczania budynków przed wilgocią, realizacja i zlecanie
instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, realizacja i zlecanie
instalowania i napraw telefonów, realizacja i zlecanie instalowana
i napraw pieców, realizacja i zlecanie instalowania i napraw wind,
schodów ruchomych, realizacja i zlecanie instalowania i napraw
alarmów przeciwwłamaniowych, realizacja i zlecanie instalowania
i napraw urządzeń do nawadniania, realizacja i zlecanie instalowania
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, realizacja i zlecanie instalowania, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń biurowych, realizacja i zlecanie wszelkiego rodzaju izolacji budynków, realizacja i zlecanie lakierowania, realizacja i zlecanie malowania, realizacja i zlecanie
układania płytek podłogowych, parkietów i pokryć dywanowych,
realizacja i zlecanie montażu i napraw instalacji grzewczych, realizacja i zlecanie montażu i demontażu rusztowań oraz innych konstrukcji stalowych, realizacja i zlecanie szklenia, realizacja i zlecanie
posadzkarstwa, realizacja i zlecanie rozbiórki budynków, obiektów
budowlanych, realizacja i zlecanie tapetowania, realizacja i zlecanie
tynkowania, realizacja i zlecanie układania nawierzchni drogowych,
42 wykonywanie pomiarów uszkodzeń, realizacja i zlecanie badań,
ekspertyz, pomiarów geologicznych, projektowania budynków
i obiektów budowlanych, doradztwo i inne usługi architektoniczne,
aranżacja wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, wykonywanie fizycznych, chemicznych, innych badań materiałów i wyrobów, wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,
wykonywanie badań składu i czystości minerałów, wykonywanie
badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz
wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności, wykonywania
badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność.

(111) 313573
(220) 2018 03 05
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) IJK SPÓŁKA AKCYJNA, Zwierzyniec, PL.
(540) dinery.pl
(540)

(210) 483133

Kolor znaku: ciemnożółty, czarny
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.02.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 potrawy mięsne gotowane, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posił-
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ki gotowane składając się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe
posiłki składające się głównie lub całkowicie z dziczyzny, gotowe
posiłki składające się głównie z ryb, zapakowane zestawy obiadowe,
zupy, potrawy gotowe składając się głównie z warzyw, zapakowane
zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, mięso
gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe,
30 gotowe dania z ryżu, gotowe dania zawierające makaron, dania
gotowe suche lub w płynie, mięso w cieście, gotowe spody do ciast,
gotowe dania z makaronu, gotowe desery (wyroby piekarnicze),
przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, napoje, potrawy na bazie maki, przekąski wykonane z mąki zbożowej,
przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane
z maki sojowej, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: potrawy mięsne gotowane, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa
[mięso jako główny składnik], gotowe posiłki gotowane składając się
całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki składające się głównie lub całkowicie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, zapakowane zestawy obiadowe, zupy, potrawy gotowe składając się głównie z warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające
się głównie z owoców morza, mięso gotowe do spożycia, wieprzowina, wołowina, drób, sałatki gotowe, gotowe dania z ryżu, gotowe
dania zawierające makaron, dania gotowe suche lub w płynie, mięso
w cieście, gotowe spody do ciast, gotowe dania z makaronu, gotowe desery (wyroby piekarnicze), przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski z produktów zbożowych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, gotowe desery, napoje, potrawy na bazie maki, przekąski
wykonane z mąki zbożowej, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski wykonane z mąki sojowej, 43 usługi cateringowe
zewnętrzne, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.

(111) 313574
(220) 2018 03 09
(210) 483283
(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) NEUFLEX
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 zamiatarki drogowe, zamiatarki ulic, zamiatarki elektryczne, zamiatarki bezprzewodowe, zamiatarki drogowe [maszyny],
zamiatarki ulic [maszyny], zamiatarki drogowe [samojezdne], zamiatarki do trawników [maszyny], elektryczne zamiatarki do dywanów,
zamiatarki elektryczne (części maszyn), zamiatarki [maszyny] do basenów.
(111) 313575
(220) 2018 03 09
(210) 483297
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) SZYMAŃSKI ROBERT, Warszawa, PL.
(540) QUERGEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów leczniczych, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, szczepionki, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, wyroby medyczne: materiały do zszywania stosowane w chirurgii, bandaże elestyczne, bandaże gipsowe,
pasy przepuklinowe, strzykawki do celów medycznych, opatrunki
gipsowe, opaski gipsowe, bandaże usztywniające, opaski na ramię,
stabilizatory na stawy, futerały przystosowane do użytku przez chirurgów i lekarzy, rozpylacze aerozoli do celów medycznych, aplikato-
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ry bandaży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do celów medycznych, gorsety
do celów medycznych, strzykawki do zastrzyków, kompresory do zabiegów chirurgicznych, przyborniki dla chirurgów i lekarzy innych
specjalności, łyżki do podawania leków, pojemniki do aplikowania
leków, nici chirurgiczne, rozpylacze do celów medycznych, artykuły
antykoncepcyjne, kompresy termoelektryczne stosowane w chirurgii, termometry do celów medycznych, 35 zarządzanie i administrowanie działalnością handlową i przemysłową, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi w zakresie promocji i reklamy towarów,
usługi marketingowe, agencje importowo-eksportowe, 42 usługi
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,
prowadzenie badań klinicznych i przedklinicznych, analizy i badania
chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne, naukowe i techniczne.

(111) 313576
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) JAK WULKAN, TO TYLKO ENERGII
(540)

(210) 483328

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 313577
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) PRYSZCZ? TO NIC
(540)

(210) 483330

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.

(111) 313578
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) WĘGIEL DAŁ CYNK, BIERZ W CIEMNO!
(540)
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(210) 483337

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 04.05.21, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 313579
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) SZACH I MAT!
(540)

(210) 483344

Kolor znaku: czarny, biały, jasnożółty, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 04.05.21, 24.09.03, 24.11.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 313580
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) CZAS WYCZYŚCIĆ FEJSA?
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny, różowy
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.14

(210) 483345
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(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.

(111) 313581
(220) 2018 03 09
(210) 483347
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) NYKIEL MARCIN MPM PROJEKT, Roźwienica, PL.
(540) MPM PROJEKT PRODUCENT KOTŁÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, szary, biały
(531) 05.03.13, 05.03.14, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców,
armatury grzewcze, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, bojlery elektryczne, bojlery akumulacyjne, bojlery do instalacji grzewczych, elektryczne instalacje grzewcze, elementy
grzejne, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów,
kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły grzewcze,
kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe,
kotły wody gorącej, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece grzewcze,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców,
armatury grzewcze, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, bojlery elektryczne, bojlery akumulacyjne, bojlery do instalacji grzewczych, elektryczne instalacje grzewcze, elementy
grzejne, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów, kotły
gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły grzewcze, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły
wody gorącej, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece grzewcze, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: aparatura grzewcza do pieców, armatura do pieców,
armatury grzewcze, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury jako zawory do grzejników centralnego ogrzewania, bojlery grzewcze, bojlery gazowe, bojlery elektryczne, bojlery akumulacyjne, bojlery do instalacji grzewczych, elektryczne instalacje grzewcze, elementy
grzejne, elementy grzewcze, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły gazowe do ogrzewania basenów, kotły
gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, kotły grzewcze, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły
wody gorącej, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece grzewcze, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 313582
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 313583
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) GRAJ W ZIELONE,GRAJ!
(540)

(210) 483349

Kolor znaku: czarny, zielony, żółty, biały, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 313584
(220) 2018 03 09
(210) 483353
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) ProbioNet GmbH, Herisau, CH.
(540) MEDILAC
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczne środki i substancje spożywcze przystosowane do celów medycznych i weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt.
(111) 313585
(220) 2018 03 11
(210) 483396
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) born2be DODAJ DO ULUBIONYCH
(540)

(210) 483348
(531) 02.09.14, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01
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(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki,
palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule,
koszulki z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie
wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie, spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki, garnitury, kombinezony,
bielizna, rękawiczki, paski, paski do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe,
buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, nakrycia głowy,
szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia
i nakryć głowy, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, obuwia i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
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(510), (511) 25 odzież, odzież do ćwiczeń, odzież wyszczuplająca,
bielizna, bielizna wyszczuplająca, pasy do wyszczuplania talii, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, spodnie, spodnie sportowe, bluzy z kapturem, koszule, koszule z krótkim rękawem, buty, nakrycia
głowy, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem elektronicznych środków
przekazu (on-line) produktów z branży odzieżowej i bieliźniarskiej
szczególnie odzieży i bielizny wyszczuplającej i przeznaczonej
do kształtowania sylwetki, reklama, marketing i promocja w zakresie odzieży, bielizny, szczególnie odzieży i bielizny wyszczuplającej
i przeznaczonej do kształtowania sylwetki, udostępniania on-line
powierzchni handlowej sprzedawcom o nabywcom towarów i usług,
zestawienie różnych towarów dla osób trzecich w celu umożliwienia
konsumentom wygodnego obejrzenia i zakupu w sklepach detalicznych i internetowych.

(111) 313589
(220) 2018 03 15
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) ANNA MOŚCICKA, Kościelisko, PL.
(540)
(540)

(210) 483595

(111) 313586
(220) 2018 03 15
(210) 483556
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) NEOX
(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 drogą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 313587
(220) 2018 03 15
(210) 483579
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) Maxima Healthcare Ltd, Seaford, GB.
(540) Zatrzymaj wirusa opryszczki. Erazaban wnika w skórę
nie pozwalając wirusowi opryszczki zaatakować zdrowej komórki
(510), (511) 3 preparaty nielecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust,
preparaty nielecznicze kosmetyczne, zwłaszcza do ust, preparaty nielecznicze do osuszania zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust, preparaty nielecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, zwłaszcza ust, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne
i lecznicze, preparaty lecznicze do pielęgnacji, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do osuszania zwłaszcza ust, preparaty lecznicze do nawilżania, zwłaszcza ust, preparaty lecznicze kosmetyczne, zwłaszcza
do ust, preparaty lecznicze do ochrony przeciwsłonecznej, zwłaszcza
ust, preparaty do profilaktyki lub/i do leczenia, zwłaszcza opryszczki,
przeciwwirusowe preparaty, zwłaszcza do leczenia opryszczki i pęcherzy opryszczki, 44 usługi doradcze w odniesieniu do preparatów i/lub
problemów medycznych, opracowywanie raportów medycznych, poradnictwo medyczne i/lub psychologiczne w odniesieniu do społecznego leczenia schorzeń medycznych, usługi medyczne dla diagnostyki i/lub leczenia schorzeń ludzkiego ciała, dostarczanie informacji
medycznej, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy oraz
inny personel specjalistyczny w dziedzinie opieki zdrowotnej.
(111) 313588
(220) 2018 03 15
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 23
(732) Kumar Rajendra, Meerut, IN.
(540) dermawear
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.07.01, 29.01.12, 27.05.01

(210) 483594

Kolor znaku: czerwony, brązowy, biały
(531) 02.01.01, 02.01.23, 05.01.01, 14.07.02, 14.07.15, 26.13.25,
03.06.06, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówkarskie, transport podróżnych taksówką, transport drogowy podróżnych, transport drogowy pasażerów,
transport lądowy podróżnych, transport lądowy pasażerów, transport podróżnych samochodem, transport lądowy osób, pasażerski
transport samochodowy, organizowanie transportu taksówkowego,
transport osób drogą lądową.
(111) 313590
(220) 2018 03 19
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) SADŁOCHA PRZEMYSŁAW, Komorniki, PL.
(540) KENGER
(540)

(210) 483689

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa dachówek, klinkieru,
kostek i płyt brukowych, artykułów metalowych, części samochodowych.
(111) 313591
(220) 2018 03 19
(210) 483699
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) SafetyPoint
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 29.01.02, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty wydające i sprzedające następujące towary:
środki ochrony indywidualnej, rękawice ochronne, okulary ochron-
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ne, ochronniki słuchu, zatyczki ochronne, kaski ochronne, maski, półmaski, karabinki, zatrzaśniki, liny zabezpieczające, szelki, kamizelki
ostrzegawcze, kombinezony ochronne, taśmy sygnalizacyjne, tarcze
szlifierskie, wiertła, normalia, baterie, żyłki do kos, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, narzędzia i przyrządy o napędzie innym
niż ręczny, pędzle, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, metalowe materiały do celów budowlanych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu,
farby, pokosty, lakiery, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające, drewno, kleje, barwniki, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające,
materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, niemetalowe
przewody giętkie, sprzęt do czyszczenia, środki czyszczące i myjące,
wyroby ze skóry i imitacji skóry stosowane w produkcji przemysłowej, chemia techniczna.

(111) 313592
(220) 2018 03 19
(210) 483701
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
DOZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ToolPoint
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 automaty wydające i sprzedające następujące towary:
środki ochrony indywidualnej, rękawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki słuchu, zatyczki ochronne, kaski ochronne, maski, półmaski, karabinki, zatrzaśniki, liny zabezpieczające, szelki, kamizelki
ostrzegawcze, kombinezony ochronne, taśmy sygnalizacyjne, tarcze
szlifierskie, wiertła, normalia, baterie, żyłki do kos, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, narzędzia i przyrządy o napędzie innym
niż ręczny, pędzle, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, metalowe materiały do celów budowlanych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania i transportu,
farby, pokosty, lakiery, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające, drewno, kleje, barwniki, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające,
materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, niemetalowe
przewody giętkie, sprzęt do czyszczenia, środki czyszczące i myjące,
wyroby ze skóry i imitacji skóry stosowane w produkcji przemysłowej, chemia techniczna.
(111) 313593
(220) 2018 03 19
(151) 2018 08 08
(441) 2018 04 23
(732) PAŹ MATEUSZ, Poznań, PL.
(540) MATEO PAZ
(540)

(210) 483702

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 313594
(220) 2018 03 19
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) PTAK DANIEL INFOS, Opole, PL.
(540) LAMUR JUBILER

(210) 483711
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(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna biżuterii i wyrobów jubilerskich.
(111) 313595
(220) 2018 03 19
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) RADFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RF RADFARM
(540)

(210) 483714

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie outsourcingu przedstawicieli medycznych dla firm farmaceutycznych, usługi w zakresie rejestracji
leków, usługi w zakresie sprzedaży leków i farmaceutyków, 41 usługi
w zakresie szkolenia przedstawicieli medycznych, 44 usługi w zakresie usług medycznych, usługi konsultantów w zakresie usług medycznych.
(111) 313596
(220) 2018 03 20
(210) 483770
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) HYDRO-MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zapole, PL.
(540) HM HYDRO-MASZ
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz
części i elementy konstrukcyjne do nich, opryskiwacze rolnicze,
obwody hydrauliczne do maszyn, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze
i do kształtowania krajobrazu, narzędzia sterowane ręcznie, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i sprzętem rolniczym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami i sprzętem rolniczym, 37 naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych,
40 obróbka metali.
(111) 313597
(220) 2018 03 21
(210) 483829
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) KUŹMICZ MARIKA NATALIA, Warszawa, PL.
(540) Warsaw Gallery Weekend
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem przestrzeni reklamowej, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 41 informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie tekstów, innych niż
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teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe, świadczone przez galerie sztuki,
usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie taśm wideo.

(111) 313598
(220) 2018 03 23
(210) 483947
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) he@ter
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 24.17.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 pompki akwariowe, pompki napowietrzające do akwariów, kamienie akwariowe napowietrzające-pompy, 9 urządzenia
i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, aparatura do kontrolowania temperatury w akwariach wiwariach, oczkach wodnych
i stawach, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe z cyfrowym odczytem, urządzenia zdalnego sterowania, piloty
zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, programatory czasowe, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, programy komputerowe-oprogramowanie
do pobrania, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 11 aparatura
grzewcza do akwariów, urządzenia do ogrzewania akwariów, schładzacze do akwariów, urządzenia do filtrowania akwariów, zestawy
filtrujące do akwariów, filtry do akwariów, oświetlenie do akwariów,
lampy akwariowe, podwodne lampy LED, urządzenia do uzdatniania
wody morskiej w akwariach, 21 akwaria i wiwaria, akwaria pokojowe,
terraria wewnętrzne, wiwaria dla mrówek, akwaria kulowe, zbiorniki
wodne na żywe ryby, pokrywy na akwaria, ozdoby do akwariów, stojaki do akwariów wewnętrznych inne niż meble, przyrządy do podlewania, zraszacze do podlewanie kwiatów i roślin.
(111) 313599
(220) 2018 03 23
(210) 483951
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań, PL.
(540) GURAL
(510), (511) 35 profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
agencje reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia
internetowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: magnetyczne i optyczne nośniki danych,
dyski kompaktowe audio-CD, DVD, Blu-Ray, płyty fonograficzne, kasety video, pamiątki, upominki, gadżety reklamowe, koszulki reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, organizowanie i prowadzenie pokazów
mody w celach promocyjnych, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi
w zakresie produkcji nagrań dźwiękowych, koncertów i widowisk
estradowych, organizowanie i wykonywanie imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie i wykonywanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników, festynów,
widowisk, koncertów muzycznych, występów folklorystycznych, bankietów, bali. przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu edukacji i rozrywki,
usługi zespołu wokalno-muzycznego, usługi menedżera zespołu
związane z organizowaniem i obsługą imprez artystycznych, infor-
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macji o imprezach artystycznych, usługi komponowania utworów
muzycznych, usługi organizowania i wykonywania koncertów, usługi
studia filmowego, usługi studia nagrań, produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja telewizyjnych programów
rozrywkowych, usługi fotograficzne zawarte w tej klasie, fotoreportaże, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, gazet, książek,
materiałów dydaktycznych, treści video, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny
i teleinformatyczny: komputer, Internet, organizowanie i prowadzenie
pokazów mody w celach rozrywkowych, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi wystawiennicze, usługi impresariów.

(111) 313600
(220) 2018 03 23
(210) 483963
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) GÓRNY PIOTR EL POLAKO, Poznań, PL.
(540) DONGURALESKO
(510), (511) 35 profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
agencje reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów i ogłoszeń reklamowych, ogłoszenia
internetowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, poprzez agentów oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: magnetyczne i optyczne nośniki danych,
dyski kompaktowe audio-CD, DVD, Blu-Ray, płyty fonograficzne, kasety video, pamiątki, upominki, gadżety reklamowe, koszulki reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów, organizowanie i prowadzenie pokazów mody
w celach promocyjnych, usługi impresariów, 41 usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie produkcji nagrań dźwiękowych, koncertów
i widowisk estradowych, organizowanie i wykonywanie imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie
i wykonywanie imprez rozrywkowych oraz ich scenografii: pikników,
festynów, widowisk, koncertów muzycznych, występów folklorystycznych, bankietów, bali, przyjęć, uroczystości, spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu edukacji
i rozrywki, usługi zespołu wokalno-muzycznego, usługi menedżera
zespołu związane z organizowaniem i obsługą imprez artystycznych,
informacji o imprezach artystycznych, usługi komponowania utworów muzycznych, usługi organizowania i wykonywania koncertów,
usługi studia filmowego, usługi studia nagrań, produkcja i montaż
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja telewizyjnych programów rozrywkowych, usługi fotograficzne zawarte w tej klasie, fotoreportaże, usługi reporterskie, usługi wydawnicze, usługi w zakresie
publikacji elektronicznych on-line, publikowanie czasopism, gazet,
książek, materiałów dydaktycznych, treści video, wynajem sal do celów edukacyjnych i rozrywkowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: komputer, Internet, organizowanie i prowadzenie pokazów mody w celach rozrywkowych, rezerwowanie miejsc
na pokazy, usługi wystawiennicze.
(111) 313601
(220) 2017 04 07
(210) 470163
(151) 2018 04 13
(441) 2017 10 02
(732) YAVUZ KAMIL, Pęcice Małe, PL.; AKARDAS MITHAT,
Warszawa, PL.
(540) MEAT master
(540)

(531) 03.04.04, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, dziczyzna, bekon, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, osłonki do kiełbas naturalne i sztuczne, kiełbasa do hot-dogów, ekstrakty mięsne, tłuszcze
jadalne, flaki, kiszki, konserwy mięsne, krokiety, potrawy z mięsa, wyroby garmażeryjne, hamburgery, dania gotowe do spożycia z mięsa,
przetwory mięsne, drób, dania mrożone z mięsa, 30 pierożki, przyprawy do mięsa i do wędlin, spaghetti, pizze, kanapki z kiełbasą-hot-dogi, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 313602
(220) 2017 08 22
(210) 475569
(151) 2018 06 15
(441) 2017 12 18
(732) MADEJ MARCIN IQ, Warszawa, PL.; MATUSZEWSKI PATRYK
HOLOCRON, Legnica, PL.
(540) NIP Inspektor
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 16.03.17
(510), (511) 9 programy komputerowe do przetwarzania danych,
42 dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 313603
(220) 2018 02 12
(151) 2018 09 27
(441) 2018 04 30
(732) HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) everchek
(540)

(210) 482269

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.
(111) 313604
(220) 2017 12 19
(210) 480332
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 12
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Młociny Galeria
(540)

Kolor znaku: błękitny, zielony, fioletowy, czerwony, granatowy,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ra-
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mach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 313605
(220) 2017 12 19
(210) 480336
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 12
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Młociny Galeria
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(111) 313606
(220) 2017 12 19
(210) 480337
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 12
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Młociny Galeria
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie
nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami, sporządzanie umów
najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko-
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wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży
oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 313607
(220) 2018 01 22
(210) 481417
(151) 2018 06 14
(441) 2018 02 26
(732) KONTRYMOWICZ-OGIŃSKA MAGDALENA ANNA, Kraków, PL.
(540) AD Ars Dentistica
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 44 konsultacje dentystyczne, usługi asystenta dentysty, usługi kliniki dentystycznej, wstawianie kamieni szlachetnych
do protez dentystycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia
z sedacją, udzielania informacji na temat stomatologii, doradztwo
związane ze stomatologią, pomoc stomatologiczna, chirurgia, usługi
ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów.
(111) 313608
(220) 2018 02 18
(210) 482486
(151) 2018 07 19
(441) 2018 03 19
(732) SUK ANETA HOTOK, Czarna, PL.
(540) HOTOK
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, napoi, żywności, produktów spożywczych, 43 bary, restauracje, snack-bary,
bary przekąskowe, bary sałatkowe, usługi barowe, usługi barów
kawowych, usługi restauracyjne, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla turystów.
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(540)

Kolor znaku: złoty, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, kafeterie, domy turystyczne,
motele.
(111) 313612
(220) 2018 03 19
(210) 483744
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 23
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ŻABKOMAT
(510), (511) 9 terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy,
urządzenia do wypłacania gotówki, 36 usługi bankomatowe, organizowanie transferu pieniędzy, usługi w zakresie przesyłania pieniędzy, udostępnianie bankomatów do podejmowania pieniędzy,
udostępnianie bankomatów do wpłacania pieniędzy, pośrednictwo
w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, usługi w zakresie przelewów pieniędzy elektronicznych, usługi w zakresie krajowych przelewów pieniędzy, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem
środków elektronicznych, wypłata gotówki, zapewnianie szybkich
wypłat gotówkowych, usługi w zakresie wypłaty gotówki, wypłata gotówki przeprowadzana przez klienta, transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, usługi związane z kartami gotówkowymi,
usługi gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, usługi w zakresie
wypłaty gotówki [uruchamiane kartą], usługi związane z kartami kredytowymi i gotówkowymi.
(111) 313613
(220) 2018 03 20
(210) 483753
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
(540)

(111) 313609
(220) 2018 03 19
(210) 483723
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) MIÓD PITNY TRÓJNIAK WŚCIEKŁA PSZCZOŁA
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 313610
(220) 2018 03 19
(210) 483729
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) GIMADIEVA-TABASZ LINA LADYLASHES.PL, Jasło, PL.
(540) Lady Lashes PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12, 26.01.04, 02.09.25
(510), (511) 3 rzęsy, kosmetyki do rzęs, tusze do rzęs, farba do rzęs,
kleje do przymocowywania sztucznych rzęs.
(111) 313611
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) B the BROOK HOUSE

(210) 483738

Kolor znaku: biały, granatowy, szary
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
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osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(111) 313614
(220) 2018 03 29
(210) 484242
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) ApoFindarts DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 313615
(220) 2018 03 29
(210) 484248
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, PL.
(540) KONSHURT 100% Polskiego Kapitału
(540)
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(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, 44 salony piękności, ośrodki zdrowia, usługi
medyczne, pomoc medyczna, usługi higieniczne i kosmetyczne dla
ludzi, masaż, implantacja włosów, chirurgia plastyczna, usługi medycyny alternatywnej, usługi z zakresu medycyny estetycznej, usługi
medyczne związane z liposukcją, usługi medyczne związane z iniekcjami śródtkankowymi, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie
sprzętu medycznego.

(111) 313618
(220) 2018 03 30
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo, PL.
(540) BIO ORTOPEDA
(540)

(210) 484273

Kolor znaku: szary, srebrny, czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21,
24.17.05, 24.17.07, 26.02.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi
związanych, pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w hurtowni lub sklepie z artykułami spożywczymi: w tym
z żywnością i napojami, wyrobami tytoniowymi, artykułami przemysłowymi, usługi agencji importowo-eksportowej.

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usługi świadczeń
zdrowotnych służące do zachowania zdrowia, przywracania lub poprawy zdrowia, usługi medyczne, diagnostyka medyczna, badania
i konsultacje medyczne, chirurgia z zakresu ortopedii i medycyny
estetycznej, fizykoterapia, fizjoterapia, masaż, badania USG, pracownie ultrasonograficzne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej, kliniki medyczne, lecznice-prywatne kliniki, zabiegi ortopedyczne, rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna, rehabilitacja
fizyczna, kliniki, przychodnie, chirurgia plastyczna, usługi medycyny
alternatywnej, usługi klinik medycznych, usługi terapeutyczne, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 313616
(220) 2018 03 30
(210) 484263
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) M3 PACHUCKI ZAWADKA SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, PL.
(540) podłogarnia
(540)

(111) 313619
(220) 2018 03 30
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo, PL.
(540) BIO KOSMETYCZKA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa: drzwi, paneli podłogowych, paneli ściennych, parkietów, podłóg drewnianych klejonych,
deski barlineckiej, wykładzin oraz wszelkich akcesoriów i chemii
związanej z układaniem podłóg, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej.
(111) 313617
(220) 2018 03 30
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) KRÓL MACIEJ, Wilkanowo, PL.
(540) BIO MEDYCYNA ESTETYCZNA
(540)

(210) 484272

Kolor znaku: czarny, biały, różowy, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.11.13, 14.11.01

(210) 484274

Kolor znaku: różowy, szarość, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi prenumeraty czasopism (dla osób trzecich), 44 usługi kosmetyczne,
upiększające, usługi medycyny estetycznej, salony piękności, zabiegi kosmetyczne, usługi solariów, gabinety masażu i fizjoterapii,
masaż, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
depilacja woskiem, elektroliza kosmetyczna, usługi pedicure, usługi
manicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
pielęgnacja urody, pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji stóp, zabiegi
pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji paznokci, gabinety pielęgnacji
skóry, usługi pielęgnacji paznokci rąk, pielęgnacja urody dla ludzi,
usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie
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pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody,
usługi laserowego usuwania owłosienia, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, makijaż permanentny.

(111) 313620
(220) 2018 03 30
(210) 484276
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
(540) Kolastyna technologia innowacyjnej ochrony
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], balsamy
do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych,
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty
do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dyfuzory
z patyczkami zapachowymi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło
dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe,
ołówki do brwi, paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty
perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia
zębów, tusze do rzęs, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda
lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, 5 antybakteryjne
środki do mycia rąk, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, (szampony
lecznicze, środki lecznicze przeciw poceniu się, wazelina do celów
medycznych.
(111) 313621
(220) 2018 03 30
(210) 484279
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) MICHALESKUL WOJCIECH AEA TECHNIQUE, Gliwice, PL.
(540) rotametry.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16, 26.11.03, 20.01.03
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem
sieci Internet w związku z rotametrami, instrumentami pomiarowymi, urządzeniami do monitorowania, liczenia, wyrównywania
i kalibracji, kontrolerami (regulatorami), urządzeniami do testowania i kontroli jakości, elektrycznymi lub elektronicznymi modułami
kontrolno-sterującymi, czujnikami używanymi do kontroli urządzeń,
37 usługi doradcze związane z instalacją rotametrów, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń i instrumentów
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pomiarowych, urządzeń do monitorowania, liczenia, wyrównywania
i kalibracji, kontrolerów (regulatorów), urządzeń do testowania i kontroli jakości, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-sterujących, czujników używanych do kontroli urządzeń, 42 usługi
pomiarowe, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie badań przemysłowych,
projektowanie techniczne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.

(111) 313622
(220) 2018 03 30
(210) 484288
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) NEUTRAL VC 180
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.25, 15.03.05, 15.03.09, 01.01.04
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313623
(220) 2018 03 30
(210) 484290
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GLANZPUR VC 240
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.01, 07.03.06
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizują-
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ce i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe
płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu
się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty
do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania,
preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe,
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.

(111) 313624
(220) 2018 03 30
(210) 484291
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 167
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki
do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe
płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania
pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu
się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, preparaty
do czyszczenia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty
do prania, odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania,
preparaty do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania
do suszarek, preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe,
środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione
towary z lub bez składników dezynfekujących.
(111) 313625
(220) 2018 03 30
(210) 484292
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-STONE VC 693
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 14.01.02, 14.01.03, 27.05.01

Nr 1/2019

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313626
(220) 2018 03 30
(210) 484294
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) PARKIET BŁYSK VC 340
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 07.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie ), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
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(111) 313627
(220) 2018 03 30
(210) 484295
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 350
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313628
(220) 2018 03 30
(210) 484296
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 137
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313629
(220) 2018 03 30
(210) 484297
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) HD FLOOR PROTECT VC 370
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(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 07.15.05, 15.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313630
(220) 2018 03 30
(210) 484298
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) easy glass VC 177
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
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do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313631
(220) 2018 03 30
(210) 484299
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GRUNDMAX VC 156
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 07.15.05, 15.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313632
(220) 2018 03 30
(210) 484300
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) easy gel VC 117
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.01.03, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szla-
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chetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313633
(220) 2018 03 30
(210) 484301
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) GASTRO-HAND VC 610
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 02.09.14, 02.09.16, 01.15.15, 01.15.21, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313634
(220) 2018 03 30
(210) 484302
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VOBEST VC 244
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(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.15.09, 15.03.05, 15.03.09, 25.07.03
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313635
(220) 2018 03 30
(210) 484304
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) easy grease VC 167
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 01.01.03, 01.01.09, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
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do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313636
(220) 2018 03 30
(210) 484305
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) KATOPOL VC 171
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 16.01.06, 16.01.08, 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313637
(220) 2018 03 30
(210) 484307
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 250
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
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do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313638
(220) 2018 03 30
(210) 484308
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) DUOMATIC VC 231
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 15.03.05, 01.01.05, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313639
(220) 2018 03 30
(210) 484316
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 100
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodar-
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stwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.

(111) 313640
(220) 2018 03 30
(210) 484317
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) easy furni VC 137
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313641
(220) 2018 03 30
(210) 484318
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 124
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
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(111) 313642
(220) 2018 03 30
(210) 484319
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) PIKAPUR VC 110
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 07.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w tej klasie), uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni, preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników
dezynfekujących.
(111) 313643
(220) 2018 03 30
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) KLUB JAGIELLOŃSKI, Kraków, PL.
(540) 100 pkt. pola-app.pl
(540)

(210) 484338

(540) Plush Craft Fabric by Number
(540)

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, pomarańczowy, zielony, biały,
różowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.11
(510), (511) 28 gry, zabawki, zestawy składające się z tkanin, szablonów, narzędzi, sztucznej biżuterii lub innych elementów ozdobnych.
(111) 313645
(220) 2018 03 31
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) IZYDORCZYK MICHAŁ IZI, Rożno-Parcele, PL.
(540) Hyćka
(540)

(210) 484354

(531) 27.05.01, 05.05.20, 26.04.02, 05.03.13
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji
napojów, koktajle bezalkoholowe, preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw,
bezalkoholowe nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne,
napoje sorbety, syropy do napojów, 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe, aperitify, napoje alkoholowe
destylowane, gorzkie nalewki, napój alkoholowy cydr, jabłecznik, alkohol na bazie wiśni, koktajle, likiery, napoje alkoholowe zawierające
owoce, napoje alkoholowe zawierające owoce czarnego bzu, gotowe
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, ekstrakty owocowe z alkoholem, alkohole wspomagające trawienie, likiery wspomagające
trawienie, wino z wytłoczyn winogronowych, wino, whisky, rum,
wódka.
(111) 313646
(220) 2018 04 03
(210) 484366
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) FOLMAX OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żychlin, PL.
(540) folmax opakowania Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.17.25, 29.01.13, 27.05.01, 24.15.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 313644
(220) 2018 03 30
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) The Orb Factory Limited, Halifax, CA.
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(210) 484341

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 14.09.07, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne nieprzetworzone.
(111) 313647
(220) 2018 04 03
(210) 484368
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK, Łódź, PL.
(540) DNA NEGOCJATORA
(510), (511) 35 analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi dotyczące
rekrutacji kadry pracowniczej, 41 szkolenia w zakresie umiejętności pracowniczych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
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pracowników, nauczanie, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, usługi
w zakresie wykładów związane z umiejętnościami sprzedażowymi,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu.

(111) 313648
(220) 2018 04 03
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIOTON
(540)

(210) 484369

Kolor znaku: biały, szary, granatowy
(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16, 29.01.13, 24.17.25, 01.13.15
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, preparaty biochemiczne do celów naukowych,
substancje chemiczne do użytku w przemyśle biochemicznym, substancje chemiczne do użytku w produkcji leków, odczynniki do badań
medycznych, odczynniki chemiczne do celów niemedycznych, gazy
przemysłowe, gazy obojętne, inne niż do celów medycznych, enzymy
do celów naukowych, enzymy do celów przemysłowych, 3 kosmetyki,
środki do higieny jamy ustnej, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki do użytku medycznego, odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce medycznej, odczynniki stosowane w genetycznej
diagnostyce weterynaryjnej, odczynniki do diagnostyki klinicznej,
odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odczynniki biologiczne do celów medycznych, enzymy do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, gazy do użytku
dentystycznego, gazy do celów medycznych, gazy i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, pieluchy dla niemowląt
i dorosłych, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
10 urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, odzież
medyczna, jednorazowe rękawice ochronne do celów medycznych,
jednorazowe rękawiczki do celów weterynaryjnych, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, przyrządy i przybory dentystyczne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia,
narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, 35 reklama, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi agencji reklamowych,
produkcja reklam, zarządzanie w działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, badania rynkowe, analizy rynku,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa
w interesach, usługi pośrednictwa w handlu, 36 usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi pośrednictwa finansowego, 37 instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i aparatury
medycznej, 39 transport, spedycja, pakowanie i składowanie towarów,
konfekcjonowanie towarów, magazynowanie celne, przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, usługi pośrednictwa związane ze składowaniem, 40 usługi drukowania, usługi składania druku,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania
druków [cięcie], 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, medyczne usługi edukacyjne,
doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, usługi wydawnicze, wydawanie publikacji medycznych, publikowanie tekstów medycznych,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, labo-
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ratoria medyczne, medyczne usługi laboratoryjne, medyczne badania
naukowe, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
testowanie środków farmaceutycznych, kontrola środków farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej
i biotechnologicznej, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z technologią medyczną, pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych, 44 usługi medyczne, usługi farmaceutyczne,
porady w zakresie farmakologii, usługi doradztwa farmaceutycznego,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, informacja medyczna, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu,
usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, 45 usługi związane z ochroną własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi.

(111) 313649
(220) 2018 04 03
(210) 484380
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) ZIĘBA PIOTR BUILD-SPRAY SYSTEMS, Warszawa, PL.
(540) Planeta Budowlana
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w związku z: sprzętem do robót ziemnych, ręcznymi urządzeniami do budowy, ręcznymi
narzędziami do budowy, malowarkami i urządzeniami do drogownictwa, urządzeniami do robót wykończeniowych, urządzeniami myjącymi, urządzeniami do robót dekoracyjnych, urządzeniami malarskimi,
narzędziami ręcznymi, kompresorami, podnośnikami towarowymi,
urządzeniami do przemysłu lakierniczego, urządzeniami do zabezpieczania antykorozyjnego stali, podnośnikami osobowymi, farbami,
akcesoriami metalowymi, urządzeniami konstrukcyjnymi, maszynami budowlanymi, sprzętem do robót ziemnych, materiałami budowlanymi, materiałami wykończeniowymi, materiałami izolacyjnymi,
materiałami malarskimi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 37 serwis i naprawa mechaniczna sprzętu do robót ziemnych, ręcznych urządzeń
do budowy, ręcznych narzędzi do budowy, malowarek i urządzeń
do drogownictwa, urządzeń do robót wykończeniowych, urządzeń
myjących, urządzeń do robót dekoracyjnych, urządzeń malarskich.
kompresorów, podnośników towarowych, urządzeń do przemysłu
lakierniczego, urządzeń do zabezpieczania antykorozyjnego stali,
podnośników osobowych, urządzeń konstrukcyjnych, maszyn budowlanych, sprzętu do robót ziemnych, wynajem agregatów sprzętu
do robót ziemnych, ręcznych urządzeń do budowy, ręcznych narzędzi do budowy, malowarek i urządzeń do drogownictwa, urządzeń
do robót wykończeniowych, urządzeń myjących, urządzeń do robót
dekoracyjnych, urządzeń malarskich, kompresorów, podnośników towarowych, urządzeń do przemysłu lakierniczego, urządzeń do zabezpieczania antykorozyjnego stali, podnośników osobowych, urządzeń
konstrukcyjnych, maszyn budowlanych, sprzętu do robót ziemnych,
41 usługi szkoleniowe dotyczące budownictwa.
(111) 313650
(220) 2018 04 03
(210) 484381
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lutry, PL.
(540) Twister
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.01.03, 26.13.99, 29.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie.
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(111) 313651
(220) 2018 04 03
(210) 484382
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, US.
(540) DOLORCARE
(510), (511) 5 środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, 10 emitujące
światło i ciepło urządzenia medyczne do leczenia bólu.
(111) 313652
(220) 2018 04 03
(210) 484391
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) BRZEZIŃSKI RAFAŁ P.P.H.U. PORTO, Mosina, PL.
(540) HellDust
(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 01.15.05, 02.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska, obuwie, kurtki,
nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, spodnie, buty sportowe, buty wizytowe, chusty, czapki, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, bluzki, koszule, T-shirty, odzież młodzieżowa,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży damskiej, odzieży męskiej,
odzieży młodzieżowej, butów, torebek, akcesoriów modowych.
(111) 313653
(220) 2018 04 03
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) LEWCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540)
(540)

(210) 484394

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, ubezpieczenia
na życie i zdrowie, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia
lotnicze, ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, doradztwo w sprawie ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi w zakresie
organizowania ubezpieczenia, usługi planowania związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami od wypadków.
(111) 313654
(220) 2018 04 03
(210) 484397
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) ZAWROTNY ADAM MCM, Warszawa, PL.
(540) metry i centymetry
(510), (511) 2 farby do tkanin, kredy i pisaki do tkanin, barwniki
do tkanin, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny w belkach, płaskie
materiały włókiennicze, narzuty na łóżka, obrusy niepapierowe, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, płótna do gobelinów i haftów, tekstylne chusteczki do nosa, tkaniny na zasłony,
tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do wyrobu
koców, tkaniny tekstylne do celów produkcyjnych, tkaniny na obicia
i wyposażenia, jersey, flausz, ekoskóra, tiul, ortalion, tkaniny wodood-
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porne, żakard, materiały na stroje kąpielowe, jeans, neopren, metki
materiałowe do naprasowania, tkaniny plisowane, kocyki dziecięce,
koce wełniane, koce do łóżeczek dziecięcych, 26 artykuły pasmanteryjne, koronki, hafty, wstążki i oploty, guziki, haczyki, szpilki i igły,
sztuczne kwiaty, zamki błyskawiczne, dodatki ubraniowe, emblematy
ozdobne, haftki, ozdoby do kapeluszy, klamry, wkładki do kołnierzyków, lamówki, ozdoby do obuwia, opaski, sznurowadła do obuwia,
taśmy, wstążki, nici metalowe do haftowania, druty do robót dziewiarskich, naparstki, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów
włókienniczych, gumy i zapięcia do szelek, panele do wszycia, tekstylne łaty do naprasowania, napy, zatrzaski, formy do wytwarzania
pomponów, pompony, tasiemki rypsowe, sznurki, sznurki ozdobne,
sznurki, 40 obróbka tkanin, obrębianie tkanin, krojenie tkanin, drukowanie na tkaninach, aplikacja motywów na tkaniny.

(111) 313655
(220) 2018 04 03
(210) 484398
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) CHUTNIK MONIKA KATARZYNA ETTA, Wrocław, PL.
(540) ETTA
(510), (511) 35 zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami
ludzkimi, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, zbieranie i analizy informacji i danych
związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, outsourcing
[doradztwo biznesowe], doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania
stanowisk, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie planowania kariery,
doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo
profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo w zakresie
efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 41 trening osobisty
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym,
szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia dla dorosłych, nauczanie i szkolenia, usługi
szkolenia personelu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu
public relations, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, szkolenia
w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, trening rozwoju osobistego, trening osobisty [szkolenie],
trening umiejętności zawodowych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradz-
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two szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), seminaria, publikacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikacja gazet elektronicznych online, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.

(111) 313656
(220) 2018 04 03
(210) 484399
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MAKSYMALNI
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, 35 reklama, kreowanie wizerunku
firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie
planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe
bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, analizy kosztów, 36 operacje bankowe,
usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem
bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości osobistej,
usługi finansowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo
finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych baz danych,
obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa kont bankowych,
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, obsługa
kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
zarządzanie finansami, informacja o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów
rozmów [chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług
komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji za pośrednictwem
Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet,
transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz
danych i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi emisji
treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice ogłoszeń.
(111) 313657
(220) 2018 04 03
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) EXPOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) EXPOBUD

(210) 484400
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(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości,
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 wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa i detaliczna
nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wyburzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa części budynków; budowa domów; budowa domów na zamówienie; budowa
nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; budowa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysłowych;
budowanie domów; budowanie nieruchomości; budownictwo;
nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remontowanie budynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów;
stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane; 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 budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków; usługi doradcze dotyczące remontów
budynków; usługi doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa; usługi doradcze w zakresie
budowania; usługi doradztwa w zakresie budowy budynków; usługi
generalnych wykonawców budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków; usługi odnawiania budynków; 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 projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków; zarządzanie
projektem budowy, 42 usługi projektowania 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 wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 313658
(220) 2018 04 03
(210) 484402
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY,
Gdynia, PL.
(540) STAROGDAŃSKA
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, naczynia do podawania lub picia
wody, kufle na piwo, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe,
piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, piwo ciemne,
piwo ze słodu palonego, piwo jasne typu ale, woda gazowana, woda
pitna, woda niegazowana, woda stołowa, woda mineralna, woda źródlana, woda sodowa, woda pitna butelkowana, woda wzbogacona
odżywczo do picia.
(111) 313659
(220) 2018 04 04
(210) 484421
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO DIABETOLOGICZNE, Gdańsk, PL.
(540) KOPNIJ CUKRZYCĘ
(510), (511) 25 antypoślizgowe akcesoria do obuwia, bielizna osobista, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystry-

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

bucja materiałów reklamowych w tym próbek, druków, prospektów,
broszur dla potrzeb organizacji zawodów sportowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi reklamowe na rzecz
osób trzecich, doradztwo promocyjno-reklamowe, usługowe analizy
kosztów zawodów sportowych, badania opinii publicznej w zakresie
zawodów sportowych, agencje reklamowe oferujące takie usługi jak:
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek, prospektów, druków, próbek,
41 wynajmowanie stadionów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie książek, broszur oraz materiałów informacyjnych, kluby zdrowia, opracowywanie i wydawanie
materiałów szkoleniowych i poradników, usługi propagowania kultury fizycznej, organizacja imprez kulturalnych, porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, obsługa i prowadzenie kongresów, usługi
poprawiania kondycji, usługi związane z organizacją, wypoczynku,
organizowanie mistrzostw sportowych dla dzieci.

(111) 313660
(220) 2018 04 04
(210) 484447
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) AKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nakło nad Notecią, PL.
(540) LOCO więcej przestrzeni
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, 11 instalacje sanitarne, 19 budowlane materiały niemetalowe.
(111) 313661
(220) 2018 04 04
(210) 484452
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Trzeci do pary
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy rysunkowe, nagrane filmy, filmy
kinematograficzne, filmy wideo, matryce filmów, film kinematograficzny, naświetlony, filmy rysunkowe animowane, wstępnie nagrane
filmy, naświetlone filmy światłoczułe, filmy do pobrania, naświetlone
taśmy filmowe, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie
nagrane filmy kinowe, nagrania wideo z filmami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, naświetlone filmy o podwyższonej czułości, animowane filmy
rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 16 albumy kolekcjonerskie, ilustrowane
albumy, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], broszury, kalendarze,
książki upominkowe, książki informacyjne, książki z plakatami, torby
papierowe, 18 torby płócienne, torby podróżne, torby uniwersalne,
torby sportowe, torby do pracy, niewielkie torby podróżne,, torby
na ramię, torby na odzież sportową, torby na ubrania, torby na zakupy, torby na parasole, torby na książki, torby na wyjazdy weekendowe, torby plażowe, torby turystyczne, 21 kubki, kubki porcelanowe,
kubki papierowe, kubki do kawy, kubki podróżne, 25 odzież, swetry,
odzież treningowa, szaliki [odzież], nauszniki (odzież), kombinezony
[odzież], kurtki [odzież], ogrzewacze rąk [odzież], pikowane kurtki [odzież], opaski na głowę [odzież], 35 reklama w zakresie filmów
kinowych, reklamowanie filmów kinematograficznych, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, usługi
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej

109

taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier
komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudelka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, T-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegarki ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], usługi rozrywkowe, prezentacja filmów, przedstawianie filmów, wypożyczanie filmów, produkowanie filmów, pokazy
filmowe, produkcja filmów, rozrywka filmowa, pokazy filmów kinowych, planowanie pokazów filmów, usługi wypożyczania filmów,
usługi dystrybucji filmów, usługi pokazów filmowych, pokazy filmów
kinematograficznych, usługi rozrywkowe w postaci filmów, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, 42 prowadzenie serwerów
i portali internetowych.

(111) 313662
(220) 2018 04 04
(210) 484453
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) ADC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) adCookie
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 udostępnienie miejsca na serwerach (strony internetowe), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting).
(111) 313663
(151) 2018 08 31

(220) 2018 04 04
(441) 2018 05 07

(210) 484454
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(732) ADC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) adCookie
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), reklama bilboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komórkowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, wynajem billboardów, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
42 udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczenie serwerów (hosting).
(111) 313664
(220) 2018 04 04
(210) 484463
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, jasnoszary
(531) 19.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 313665
(220) 2018 04 04
(210) 484464
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy CZYSTA PERFEKCJA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, złoty, czarny, ciemnoszary,
czerwony
(531) 02.01.20, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 313666
(220) 2018 04 04
(210) 484465
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) HUSARIA Legenda Polskiej Jazdy CZYSTA PERFEKCJA
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, srebrny, złoty, czerwony, biały
(531) 02.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 313667
(220) 2018 04 04
(210) 484469
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) DRENALOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 313668
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) radio ZET
(540)

(210) 484472

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.05.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury,
naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły
biurowe zawarte w tej klasie, 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi
agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich,
badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam
prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc
w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub
reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki,
41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego,
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku,
wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży,
usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 42 usługi w zakresie
doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie prawami autorskimi
do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, muzycznych,
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słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.

(111) 313669
(220) 2018 04 04
(210) 484473
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) GORGOŃ WALDEMAR, Kraków, PL.
(540) GORWAL
(510), (511) 35 pomoc i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, audyt, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
konsultingowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu świadczenia usług prawnych, zarządzania, administrowania, doradztwa działalnością gospodarczą oraz systemów zarządzania jakością, 45 usługi prawne.
(111) 313670
(220) 2018 04 04
(210) 484474
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) CIEŚLIK ANDRZEJ CONTIMAX, Bochnia, PL.
(540) CONTIMAX WAWELSKIE filety śledziowe marynowane
z pieprzem w oleju
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, czerwony,
różowy, biały, zielony, złoty
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.01.03, 26.11.03, 29.01.15
(510), (511) 29 filety śledziowe w zalewie olejowej z warzywami
i owocami, śledzie w zalewie octowej, śledzie w oleju, ryby w stanie
przetworzonym.
(111) 313671
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) radio ZET
(540)

(210) 484476

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, 16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury,
naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły
biurowe zawarte w tej klasie, 35 usługi agencji impresaryjnej, usługi
agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich,
badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam
prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc
w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub
reklamowych, usługi polegające na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja programów, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki,
41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego,
produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez
sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku,
wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie opracowywania reportaży,
usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i roz-
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powszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, 42 usługi w zakresie
doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie prawami autorskimi
do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, muzycznych,
słowno-muzycznych, audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.

(111) 313672
(220) 2018 04 04
(210) 484489
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) MACHOWSKI ARTUR MIROSŁAW, Piła, PL.
(540) Umech
(510), (511) 11 aparatura do oczyszczania ścieków, aparatura
do uzdatniania wody, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu odpadów, bioreaktory do użytku w uzdatnianiu ścieków, domowe
urządzenia do filtrowania wody, dysze jonizacyjne do uzdatniania
powietrza, elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do kąpieli do celów gospodarstwa domowego, elektryczne urządzenia
do oczyszczania wody do użytku domowego, elementy do odwróconej osmozy do użytku domowego w celu redukcji zawartości soli
w wodzie, filtry do oczyszczalników wody, filtry do oczyszczania
wody, filtry do wody, filtry do wody [instalacje] stosowane w rolnictwie, filtry do wody [maszyny] stosowane w rolnictwie, filtry gruboziarniste do filtrowania wody, filtry ścieków, instalacje do filtrowania
wody, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, instalacje
do oczyszczania wód ściekowych, instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania
wody deszczowej, instalacje do przetwarzania ścieków, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje oczyszczające do materiałów odpadowych, instalacje oczyszczania ścieków,
membrany do filtrowania wody, urządzenia do oczyszczania ścieków,
obudowy filtrów do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania
wody do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody
do użytku domowego, urządzenia do oczyszczania wody do wytwarzania wody pitnej, urządzenia do oczyszczania wody, urządzenia
do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia do oczyszczania wody
przemysłowej, urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do filtrowania
wody do użytku domowego, urządzenia do filtrowania wody [inne
niż maszyny], szamba do celów przemysłowych, ręczne urządzenia
przenośne do oczyszczania wody, przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], urządzenia i instalacje
do odprowadzania ścieków, urządzenia i maszyny do uzdatniania
wody, urządzenia do filtrowania wody, zbiorniki do oczyszczania
wody, zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów przemysłowych,
zbiorniki do oczyszczania ścieków, zespoły do oczyszczania ścieków,
zespoły do oczyszczania wody.
(111) 313673
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) WINSZE BEATA, Puławy, PL.
(540) POGOTOWIE POGRZEBOWE
(540)

(210) 484491

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
24.13.17, 29.01.13
(510), (511) 4 znicze, lampki, świece, 6 osprzęt metalowy do trumien,
16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, katalogi branżowe, albumy,
druki, prospekty, broszury, ulotki, 20 trumny, urny pogrzebowe, pojemniki niemetalowe do zniczy, pojemniki szklane i tworzywowe
do zniczy, pojemniki gipsowe do zniczy, 26 kwiaty sztuczne, wieńce
i wiązanki z kwiatów sztucznych, 31 kwiaty naturalne, wieńce z kwiatów naturalnych, 35 prowadzenie hurtowni oraz sklepu detalicznego
oferujących do sprzedaży artykuły i akcesoria pogrzebowe, dystrybucja materiałów reklamowych, pokazy towarów, 39 transport samochodowy, transport osób, transport zwłok, międzynarodowy
transport zwłok, 42 prowadzenie portalu internetowego na temat
usług pogrzebowych dla zakładów pogrzebowych i klientów indywidualnych, 44 hospicja, wyrób wieńców, 45 kremacja, wypożyczanie
ubrań, zakłady pogrzebowe.
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(111) 313674
(220) 2018 04 05
(210) 484502
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INNOVA CONCEPT
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, szary
(531) 26.05.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wynajmowanie nośników reklamowych, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym w zakresie
organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii branży
nieruchomości i budownictwa, organizowanie przetargów w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii branży nieruchomości i budownictwa, wynajem miejsc dla umieszczania ogłoszeń i reklam, usługi w zakresie reklamy gruntów, nieruchomości,
lokali, w tym za pośrednictwem sieci Internet, świadczone na rzecz
osób trzecich przez dewelopera, zarządzanie miejscami wystawowymi w celach handlowych i reklamowych, 36 majątek nieruchomy: pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, sprzedaż nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie
usług branży finansowej związanej z wykonawstwem i inwestycjami
budowlanymi i architektonicznymi, obrotu, kupna, sprzedaży, najmu gruntów, lokali, nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,
sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie gruntów,
domów, lokali, powierzchni użytkowej, udzielanie i obsługa kredytów i/lub sprzedaży ratalnej, usługi w zakresie wyceny, dzierżawy
i administrowania dotyczące nieruchomości, lokali, powierzchni
użytkowej, miejsc parkingowych, rozliczania transakcji kupna i/lub
sprzedaży wyżej wymienionych przedmiotów, usługi deweloperskie
w zakresie obrotu gruntami, nieruchomościami i lokalami, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami użytkowymi i mieszkaniowymi, także zespołami osiedlowymi, 37 usługi w zakresie budownictwa, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych,
remontów, prac restauracyjnych i konserwatorskich budynków i/
lub lokali, doradztwo budowlane, usługi w zakresie wynajmu maszyn i/lub urządzeń budowlanych, usługi w zakresie prac montażowych związanych z lokalami użytkowymi, mieszkalnymi, osiedlami
wraz z ich infrastrukturą, nadzór budowlany, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa i architektury, planowanie urbanistyczne,
projektowanie konstrukcji budowlanych, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne, kartograficzne,
inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 313675
(220) 2018 04 05
(210) 484503
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) ULFEBIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, mianowicie leki przeciw
dnie moczanowej.
(111) 313676
(220) 2018 04 05
(210) 484514
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) BRZYSZKO MAGDALENA ZOFIA DOBRY TON, Lublin, PL.
(540) Dobry ton
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.02.07, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych .
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(111) 313677
(220) 2018 04 06
(210) 484522
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) MRIGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, niebieski
(531) 01.15.11, 11.03.01, 11.03.04, 24.13.01, 24.13.02, 24.13.04,
24.13.17, 24.13.25, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne z zakresu dziedzin medycznych
i okołomedycznych, usługi szkoleniowe dla biznesu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
kształcenie praktyczne, instruktaże, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady].
(111) 313678
(220) 2018 04 06
(210) 484527
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) WARME TECHNIKO
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.05, 01.15.11, 02.09.15, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe bloki do budowy kominów, cegły kominkowe, niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady
kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, kominowe trzony
niemetalowe, kominy niemetalowe, niemetalowe okładziny kominowe, obramowanie z drewna do kominków, obudowy kominków, półki nad kominki, niemetalowe przewody kominowe do zastosowania
w budownictwie, niemetalowe wykładziny kominów, niemetalowe
zakończenia kominów .
(111) 313679
(220) 2018 04 06
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 14
(732) WIERZBOWSKI MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) SHAKESPEARE VODKA
(510), (511) 33 wódka.

(210) 484529

(111) 313680
(220) 2018 04 06
(210) 484530
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) łapsy
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbożowe), paluszki (produkty zbożowe),
krakersy, popcorn, popcorn do mikrofali, produkty na bazie przemielonych zbóż.
(111) 313681
(151) 2018 09 05

(220) 2018 04 06
(441) 2018 05 14

(210) 484531
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(732) JIN GOH BENG, Putrajaya, MY.
(540) KIon Nano
(540)

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, soczewki do okularów, oprawki do okularów,
łańcuszki do binokli, binokle, szkła kontaktowe, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary 3D, okulary ochronne do uprawiania
sportu.
(111) 313682
(220) 2018 04 06
(210) 484532
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) PCM
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.17,
01.15.24
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami mięsnymi i ich przetworami, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne handlowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne.
(111) 313683
(220) 2018 04 06
(210) 484538
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) ŁAPSY
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, prażynki i płatki ziemniaczane, orzechy aromatyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy kandyzowane, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, prażynki (produkty zbożowe), paluszki (produkty zbożowe),
krakersy, popcorn, popcorn do mikrofali, produkty na bazie przemielonych zbóż.
(111) 313684
(220) 2018 04 06
(210) 484539
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec, PL.
(540) EP MOKRONOSY ECO-PAL MOKRONOSY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety
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paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla,
brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno stosowane jako
materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne
rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla, papier do rozpalania,
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych.

(111) 313685
(220) 2018 04 06
(210) 484541
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 14
(732) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec, PL.
(540) ECO – PAL MOKRONOSY
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety
paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla,
brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno stosowane jako
materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne
rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla, papier do rozpalania,
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych.
(111) 313686
(220) 2018 04 06
(210) 484543
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 14
(732) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec, PL.
(540) NOCNY STRAŻNIK
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety
paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla,
brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno stosowane jako
materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne
rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla, papier do rozpalania,
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych.
(111) 313687
(220) 2018 04 06
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) ORDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORDER GROUP
(540)

(210) 484544

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 24.05.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.15, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, pobieralne aplikacje

114

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych
aplikacji multimedialnych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), oprogramowanie
komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów
statycznych i obrazów ruchomych, mobilne aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, serwery do hostingu www, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, grafiki komputerowe do pobrania,
grafika do pobrania do telefonów komórkowych, oprogramowanie
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 42 hosting aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji multimedialnych, hosting aplikacji
multimedialnych, hosting aplikacji interaktywnych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, doradztwo
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, opracowywanie oprogramowania
aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych
na wykorzystaniu sieci Web, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, hosting mobilnych stron
internetowych, wynajmowanie serwerów WWW, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
projektowanie gier, usługi projektowania, projektowanie wizualne,
projektowanie znaków, projektowanie stron internetowych, projektowanie baz danych, projektowanie kroju czcionek, projektowanie
sprzętu komputerowego, projektowanie języków komputerowych,
projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie kodów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe (projektowanie-),
usługi artystów grafików, grafika artystyczna, usługi projektowania
grafiki komputerowej wspomagane komputerowo, projektowanie
grafiki wideo, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów).

(111) 313688
(220) 2018 03 20
(210) 483754
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DENTLAB
(510), (511) 3 paski odświeżające oddech, paski wybielające zęby,
preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, 21 nici dentystyczne, szczoteczki do zębów elektryczne,
szczoteczki do zębów.
(111) 313689
(220) 2018 03 20
(210) 483755
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MAN’S THING
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, aromaty jako olejki
eteryczne, balsamy, inne niż do celów medycznych, błyszczyki do ust,
bazy do perfum kwiatowych, barwniki kosmetyczne, barwniki do celów kosmetycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe
olejki eteryczne, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla zwierząt, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe jako perfumy, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja badianowa,
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esencja mięty jako olejek eteryczny, esencje eteryczne, etui na szminkę, farby do brody, farby do włosów, geraniol, henna jako barwnik
kosmetyczny, woda javelle, jonony jako wyroby perfumeryjne, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych
rzęs, kwilai jako kora mydłoki do prania, kosmetyki, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kreda czyszcząca, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe potpourri, mięta do wyrobów perfumeryjnych,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające
do celów kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, naklejane
ozdoby do paznokci, neutralizatory do trwałej ondulacji, odżywki
do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi, pałeczki zapachowe, papier do polerowania, paski odświeżające oddech,
paski wybielające zęby, pasta do butów, pasty do pasków do ostrzenia
brzytwy, pasty do skór, piżmo jako wyroby perfumeryjne, płukanki
do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania
pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do odymiania jako perfumy, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do prostowania włosów, preparaty do samo opalania jako
kosmetyki, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, puder do twarzy, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, pumeks, rzęsy sztuczne, saszetki zapachowe do bielizny, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, suche szampony, szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, terpeny
jako olejki eteryczne, tusze do rzęs, tłuszcze do celów kosmetycznych,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do butów, wosk
do depilacji, wosk do wąsów, odbarwiacze jako wybielacze do celów
kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele
do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
8 zestawy do golenia, zestawy do manicure, zalotki do rzęs, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, żyletki, pincety, pilniki
do paznokci, pęsety do depilacji, 21 szczoteczki do brwi, szczoteczki
do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów elektryczne, szczotki, 24 bielizna wzorzysta, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 25 koszule, krawaty, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, legginsy, majtki damskie, majtki,
maski na oczy do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież,
nakrycia głowy, narzutki na ramiona, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna,
ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla
rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, mycki, piuski, nauszniki jako odzież, okrycia wierzchnie odzież,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, pasy elastyczne wyszczuplające
jako bielizna, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów,
podkoszulki sportowe, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery,
rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, woalki, welony jako odzież, wyroby pończosznicze, trykoty
jako ubrania, szarfy do ubrania, 26 aplikacje jako pasmanteria, artykuły
pasmanteryjne z wyjątkiem nici, cekiny do ubrań, broszki jako dodatki
do ubrań, chwosty jako pasmanteria, cekiny mikowe, czepki do farbo-
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wania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, druty do robót dziewiarskich, druty dziewiarskie, elastyczne wstążki, falbanki koronkowe,
frędzle, gąbki do upinania włosów w kok, girlandy jako hafty, girlandy
sztuczne, grzybki do cerowania, guziki, haczyki do obuwia, haftki jako
artykuły pasmanteryjne, haftki do gorsetów, hafty, igły, igły do cerowania, igły do haftowania, igły do szycia, igły tępe do tkanin dekoracyjnych, klamry do pasków, kokardki pasmanteryjne, kokardy do włosów,
koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, koronki na lamówki, koronki wełniane, koronkowe ozdoby, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, lamówki
do ubrań, łaty przyklejane na gorąco do reperacji wyrobów włókienniczych, naparstki do szycia, naramienniki, nawlekacze do igieł, papiloty
spiralne do włosów, pikoty jako koronka, peruki, pióra jako dodatki
do ubrań, pióra ptasie jako dodatki do ubrań, plakietki do noszenia,
nie z metali szlachetnych, poduszeczki do igieł, poduszeczki do szpilek, poduszki na ramiona do ubrań, przepaski do włosów, pudełka
na igły, pudełka na przybory do szycia, rozetki jako artykuły pasmanteryjne, rzepy w postaci taśm, siatki na włosy, spinki do włosów, spinki jako klamerki do włosów, srebrne hafty, strusie pióra jako dodatki
do ubrań, szenila jako pasmanteria, sznurki do obszywania ubrań,
sznurki do odzieży, sznurowadła do butów, szpilki do włosów, szpilki
entomologiczne, szpilki, inne niż biżuteria, szpulki do przechowywania muliny lub wełny nie będące częściami maszyn, sztuczne brody,
sztuczne wąsy, szydełka, szydła do tkania kilimów i dywaników, wałki do włosów, wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne
niż przyrządy ręczne, wieńce z kwiatów sztucznych, wkładki sztywne
do kołnierzyków, włosy do przedłużania, wstążki jako artykuły pasmanteryjne, wstążki do kapeluszy, wstążki do włosów, wstążki i kokardy, nie z papieru, do pakowania prezentów, wstęgi do dekorowania,
wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do włosów, zamki błyskawiczne,
zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia do ubrań, zawieszki, inne niż
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie,
złote hafty.

(111) 313690
(220) 2018 03 20
(210) 483761
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy, czarny
(531) 17.01.19, 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
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przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych usługach.

(111) 313691
(220) 2018 03 20
(210) 483764
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTET
GDAŃSKI
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.05.15, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych usługach.
(111) 313692
(220) 2018 03 20
(210) 483765
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTET GDAŃSKI
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 14.03.20, 17.03.02, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
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podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(111) 313693
(220) 2018 03 20
(210) 483766
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WZR WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, granatowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.
(111) 313694
(151) 2018 08 30

(220) 2018 03 20
(441) 2018 04 30

(210) 483781

Nr 1/2019

(732) WOŹNIAK JANUSZ ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) MOT RING
(540)

(531) 26.01.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, mianowicie wyścigów motocyklowych na krótkich torach o luźnej nawierzchni.
(111) 313695
(220) 2018 03 20
(210) 483787
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) SHETA MOHAMED, Lublin, PL.
(540) GŁODNY KRÓLIK
(510), (511) 43 usługi restauracji, usługi barowe, bary szybkiej obsługi.
(111) 313696
(220) 2018 03 20
(210) 483788
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) ALEMBIK
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy,
czarny, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż alkoholi oraz napojów bezalkoholowych.
(111) 313697
(220) 2018 03 20
(210) 483810
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry, PL.
(540) PEGAZ
(510), (511) 18 uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla koni,
uzdy dla koni, łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla koni, buty
dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki na konie, lonże
do szkolenia koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania
nóg dla koni, derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni,
ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki do otworów
na hacele do podkładów dla koni, podkowy końskie, osłony na koński
ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rządu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania,
puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt,
baty, bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie,
opaski skórzane, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), strzemiona
i elementy [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok do karmienia koni, skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice,
35 usługi sprzedaży takich towarów jak: glinka biała, impregnacja skóry (środki chemiczne do-), kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, preparaty
do konserwacji gumy, selen, siarczan miedzi, sól kamienna, sól surowa,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki owadobójcze,
witaminy dla przemysłu spożywczego, kosmetyki dla zwierząt, pasty
do skór, wosk do butów, oleje do konserwacji skór, pasta do obuwia,
smary do konserwacji skór, tłuszcze do smarowania, wosk pszczeli,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt w postaci przekąsek, lecznicze szampony dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze szampony dla zwierząt, spoiwa
do kopyt zwierzęcych, preparaty witaminowe, środki do mycia zwierząt, środki do tępienia much, środki odkażające, tran, zioła lecznicze,
boksy dla koni [konstrukcje] z metalu, ostrogi, pojemniki metalowe
do karmy dla żywego inwentarza, brąz [wyroby artystyczne], dzwon-
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ki dla zwierząt, łańcuchy metalowe, podkowy [gwoździe, hufnale],
sprzączki i statuetki z metali nieszlachetnych, zawory metalowe,
dziurkacze numerujące i rewolwerowe, gwintownice, klucze, młotki
[narzędzia], narzędzia ścierne, noże do podcinania kopyt, noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarniki, widły, kaski do jazdy konnej,
bandaże elastyczne usztywniające na stawy, kleszcze do kastracji,
koce podgrzewane elektrycznie, biżuteria, książki, kalendarze, akwarele, chusteczki do nosa, czasopisma, gazety, gumki do ścierania, karty,
karty pocztowe, koperty, kreda krawiecka, linijki rysownicze, maszynki
do ostrzenia ołówków, materiały do pisania i rysowania, nalepki i naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, ołówki, papierowe podkładki pod
szklanki, pastele [kredki], pędzle, pióra i długopisy, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki [książki], przybory szkolne, pudełka z papieru i kartonu, rysunki, skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru, torebki do pakowania, zeszyty do pisania i rysowania,
uprzęże, lejce, wędzidła dla koni, uździenice dla koni, uzdy dla koni,
łykawki dla koni, okrycia dla koni, naczółki dla koni, buty dla koni, chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, derki na konie, lonże do szkolenia
koni, artykuły odzieżowe dla koni, artykuły do owijania nóg dla koni,
derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla koni, ochraniacze
na nogi i bandaże na kolana dla koni, zatyczki do otworów na hacele do podkładów dla koni, podkowy końskie, osłony na koński ogon,
maski na łby końskie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element
rządu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt, baty,
bicze, torby, futra [skóry zwierzęce], kagańce, naoczniki końskie, opaski skórzane, paski pod brodę skórzane, pokrowce na siodła końskie,
postronki [zaprzęgi], pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pokrowce
na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), strzemiona i elementy
[skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na obrok do karmienia koni, skóra zwierzęca, skórzane pasy, uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła, wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koziołki na noże, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pokrowce na odzież [magazynowanie], posążki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na narzędzia,
niemetalowe, puste, miotły i kije do mioteł, mechaniczne poidła dla
zwierząt w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra
do użytku w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki
stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy
dla zwierząt domowych, dzbanki do kawy nieelektryczne, foremki
do wycinania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie dla zwierząt,
ircha do czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia, kubki, łyżki do butów, miotełki do kurzu, miotły, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, kieliszki do jajek, pudełka
na słodycze, szczotki dla koni, szczotki do butów, termosy do napojów, zgrzebła, żłoby dla zwierząt, szufelki do usuwania ekskrementów
zwierzęcych, siatki na siano, szufelki do zamiatania, sznurki, ręczniki,
poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], odzież, obuwie, nakrycia
głowy, rękawiczki, skarpety i skarpetki jeździeckie, szale, kominy, wyprawki dziecięce [odzież], broszki [dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, frędzle, kokardy do włosów, przepaski do włosów,
siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów, dywany,
chodniki, maty, gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, karma i pasza
dla zwierząt, smakołyki dla koni.

(111) 313698
(220) 2018 03 21
(210) 483843
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) KOŁAKOWSKI ŁUKASZ AGENCJA INTERAKTYWNA IKA,
Gdańsk, PL.
(540) WIELKA FABRYKA ELFÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, żółty,
ciemnozielony
(531) 09.07.01, 09.07.05, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04,
27.05.05, 29.01.15
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(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], reklama, 41 rozrywka, parki rozrywki, lunaparki, organizowanie balów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizowanie konkursów, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, pokaz mody
w celach rozrywkowych, dyskoteki, usługi klubowe [rozrywka], karaoke, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów.

(111) 313699
(220) 2018 03 22
(210) 483895
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ADABLOK
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania
w urologii.
(111) 313700
(220) 2018 03 22
(210) 483900
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) FINGROW CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) FINGROW CONSULTING GROUP
(540)

Kolor znaku: szary, różowy, ciemnoszary, ciemnoróżowy
(531) 01.15.23, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania
w zakresie biznesu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich.
(111) 313701
(220) 2018 03 22
(210) 483914
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) POLSKO-UKRAIŃSKI FUNDUSZ SPÓJNOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKO-UKRAIŃSKI Fundusz Spójności
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, niebieski, żółty
(531) 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, fakturowanie, usługi podatkowe, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rekrutacja personelu.
(111) 313702
(151) 2018 08 28

(220) 2018 03 22
(441) 2018 04 30

(210) 483907
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(732) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) DIASFERA łódzka
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żóły
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 finansowanie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], usługi inwestowania
w nieruchomości komercyjne, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów, budowa sklepów,
42 oględziny nieruchomości, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie urbanistyczne, projektowanie
techniczne, projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi w zakresie
projektowania komercyjnego, usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków komercyjnych.
(111) 313703
(220) 2018 03 22
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, PL.
(540) 1918 2018 My Polacy
(540)

(210) 483909

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, czasopisma elektroniczne,
czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu przekazu elektronicznego, czcionki drukarskie do pobrania, czcionki zapisane na nośnikach
magnetycznych, dyski optyczne z muzyką, e-booki, dokumentacja
komputerowa w formie elektronicznej, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania
do przesyłania pocztą tradycyjną, elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne sprawozdania do pobrania, film kinematograficzny, naświetlony, filmy animowane, filmy [błony] naświetlone,
filmy do pobrania, filmy do przezroczy naświetlone, filmy kinematograficzne, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filmy światłoczułe [naświetlone], filmy wideo,
35 kampanie marketingowe, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy towarów do celów promocyjnych, dystrybucja
ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja
tekstów reklamowych, pokazy towarów dla celów reklamowych,
organizacja wystaw do celów reklamowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie pokazów w celach
handlowych, pokaz handlowy [dla osób trzecich], pokazy towarów,
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prezentacje towarów i usług, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach
handlowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat
reklamy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, usługi reklamowe, w szczególności w dziedzinie
sieci telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych
z reklamą, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, informacja marketingowa.

(111) 313704
(220) 2018 03 20
(210) 483763
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) FACULTY OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF GDANSK
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 24.01.08, 24.01.16, 24.01.17, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych usługach.
(111) 313705
(220) 2018 03 22
(210) 483923
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JOBICON
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów ludzkich, oprogramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych
i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi osób ubiegających się o pracę, bazy danych i oprogramowanie komputerowe do wprowadzania, przechowywania,
przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia
działalności związanej z usługami znajdowania pracowników, opro-
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gramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów
na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie zatrudniania pracowników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych, publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [firmy, usług, towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
handlowe], pośrednictwo pracy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja komputerowych baz
danych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji
w zakresie zatrudnienia, kariery i zatrudniania za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi portali
internetowych, udostępnianie informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową,
w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych,
w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych, usługi
w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, przydzielanie dostępu do baz danych,
usługi telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, 41 doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia,
42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządzania informacją, zarządzania zadaniami, zarządzania bazami danych,
oceny pracowników, analizy talentu, badań w zakresie zarządzania
w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, udostępnianie oprogramowania w chmurze
w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej,
rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe,
rozwój i wdrażanie aplikacji, oprogramowania i systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron internetowych, zarządzanie użytkownikami i prawami
w komputerowych sieciach danych, doradztwo w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron
internetowych, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, konfiguracja sieci komputerowych przez oprogramowanie
komputerowe, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie serwerami, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci
w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych.

(111) 313706
(220) 2018 03 22
(210) 483931
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) TRANSLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Lisowski Glass Studio
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, szkliwo do ceramiki, materiały
chemiczne do wytwarzania szkła, 21 szkło ozdobne, szkło dekoracyjne nie dla budownictwa, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła, zawarte w tej klasie, ceramika artystyczna, ozdoby
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ceramiczne, ceramiczne dzieła sztuki, 40 produkcja szkła, dmuchanie
szkła, fazowanie szkła, hartowanie szkła, obróbka wykańczająca powtórna porcelany, polerowanie szkła, przetwarzanie ceramiki, wypalanie ceramiki.

(111) 313707
(220) 2018 03 22
(210) 483934
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Professional Formula
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 313708
(220) 2018 03 22
(210) 483935
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda Neuro Glicol + Vit C
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów.
(111) 313709
(220) 2018 03 22
(210) 483938
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) STAND-UP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Wielka Trasa Stand-up Polska
(540)

(531) 16.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli
rewiowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie spektakli.
(111) 313710
(220) 2018 03 23
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) KAMIŃSKI PAWEŁ, Wałbrzych, PL.
(540) TouchofArt (eu) European Painting Gallery
(540)

(210) 483952

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoniebieski, granatowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 6 dzieła sztuki z brązu, 16 obrazy-malarstwo, oprawione lub nie, akwaforty-grafika, grawiury-litografia, wydruki Giclée,
20 rzeźby wykonane z drewna, rzeźby wykonane z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych.
(111) 313711
(220) 2018 03 23
(210) 483979
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITI PRIVATE BANKING FOR GLOBAL CITIZENS
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(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości mobilnej, usługi w zakresie kart kredytowych i kart debetowych,
usługi finansowe, mianowicie kredyty handlowe i finansowanie
handlu, pożyczki i finansowanie dla konsumentów, pośrednictwo
giełdowe (akcje i obligacje), usługi obrotu papierami wartościowymi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania emisji dla osób
trzecich, zarządzanie, planowanie i doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji, usługi powiernictwa i planowania majątku, usługi doradcze dotyczące inwestycji i usługi zarządzania inwestycjami w ramach
swobodnego uznania, świadczenie usług w zakresie konsultacji kredytowych oraz zapytań kredytowych, udzielanie informacji na temat
edukacji kredytowej, usługi badań dotyczących finansów i informacje finansowe, udostępnianie elektronicznego przetwarzania transferu elektronicznego środków pieniężnych, zautomatyzowanych izb
rozliczeniowych (ACH), kart kredytowych, kart debetowych, czeków
elektronicznych i płatności elektronicznych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług finansowych, mianowicie ułatwianie transakcji finansowych w zakresie usług płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków pieniężnych.

(111) 313712
(220) 2018 03 23
(210) 483988
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Omegamed
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, maści do celów kosmetycznych,
odżywki do celów kosmetycznych, środki do pielęgnacji włosów,
5 leki, produkty farmaceutyczne, suplementy diety zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów
leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(111) 313713
(220) 2018 03 23
(210) 483992
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) omegamed 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 kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów
leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(111) 313714
(220) 2018 03 23
(210) 483993
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) omegamed Twój Świadomy Wybór
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, 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 kwasy tłuszczowe OMEGA, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA, odżywki do celów
leczniczych zawierające kwasy tłuszczowe OMEGA.
(111) 313715
(151) 2018 08 27

(220) 2018 03 26
(441) 2018 04 30

(210) 484013

Nr 1/2019

(732) SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 232 SPOŁECZNEGO
TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 01.15.01, 03.07.10, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi edukacyjne.
(111) 313716
(220) 2018 03 26
(210) 484016
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 232 SPOŁECZNEGO
TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO, Warszawa, PL.
(540) SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 100
Jaskółka
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny,
biały
(531) 03.07.10, 26.01.04, 01.15.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi edukacyjne.
(111) 313717
(220) 2018 03 26
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) KUREK DARIUSZ, Lublin, PL.
(540) NILSEN
(540)

(210) 484020

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 cewki elektryczne, celki baterii, baterie do oświetlania, transformatory elektryczne, szafy rozdzielcze [elektryczność],
dzwonki alarmowe elektryczne, złącza [elektryczność], skrzynki
rozdzielcze [elektryczność], dzwonki sygnalizacyjne, puszki przełącznikowe [elektryczność], liczniki, przewody elektryczne, łączniki
elektryczne, złączki [elektryczność], skrzynki do przyłączy [elektryczność], elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, przełączniki elektryczne, ograniczniki [elektryczność], gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], tablice rozdzielcze [elektryczność], pulpity
rozdzielcze [elektryczność], błyskowe żarówki do lamp [fotografika],
elektryczne urządzenia pomiarowe, kable elektryczne, tablice sterownicze [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, przekaźniki elektryczne, mierniki czasu naświetlania
[światłomierze], druty [przewody] elektryczne, bezpieczniki, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, tworniki [elektryczność],
przemienniki, inwertory [elektryczność], przyrządy pomiarowe, baterie elektryczne, dzwonki [urządzenia ostrzegające], zaciski przewodów [elektryczność], druty [przewody] telegraficzne, drut topikowy
[bezpieczniki], materiały na przewody instalacji elektrycznych, baterie słoneczne, lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, druty [przewody] telefoniczne, ściemniacze światła [regulatory],
elektryczne, kable koncentryczne, diody świecące [LED], transformatory podnoszące napięcie, migacze [światła sygnalizacyjne], instalacje elektryczne do sterowania zdalnego procesami przemysłowymi,
mierniki [przyrządy pomiarowe], wtyczki, gniazdka i inne kontakty
[złącza elektryczne], druty ze stopów metali [bezpieczniki topiko-
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we], 11 stelaże do abażurów, świecące numery do domów, grzejniki
elektryczne, elektryczne lampy, górnicze lampy, lampiony, lampki
elektryczne na choinkę, abażury do lamp, klosze do lamp, lampy [reflektory], szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne,
oprawki do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy
uliczne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy
wyładowcze elektryczne rurowe do oświetlenia, lampy wyładowcze
elektryczne do oświetlania, latarki, latarki kieszonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania, żarniki
elektryczne do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania akwariów,
oprawki do lamp elektrycznych, lampy do oświetlenia, urządzenia
i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, lampy projekcyjne do aparatów, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, reflektory do lamp, rozpraszacz
światła, rury do lamp, światła rowerowe, świeczniki, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe.

(111) 313718
(220) 2018 03 26
(210) 484024
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) LAMBDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) LAMBDA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek,
wkłady z atramentem do drukarek, tonery (tusz) do fotokopiarek,
barwniki, mieszanki drukarskie (tusz), 16 wkłady atramentowe, atrament, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, 37 regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów.
(111) 313719
(220) 2018 03 26
(210) 484027
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) RK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zalesie Górne, PL.
(540) rk INVESTMENT
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 budownictwo, doradztwo budowlane.
(111) 313720
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) STOLARZ ŁUKASZ, Wieliczka, PL.
(540) KASIA mówi Czas na sprzątanie!
(540)

(210) 484033

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony, biały, ciemnoszary,
jasnoszary, beżowy
(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 24.17.04, 02.03.01, 02.03.23, 27.05.01
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
[artykuły biurowe], akwaforty [grafika], artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, biuletyny informacyjne, broszury, chłonne arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chusteczki do nosa papierowe,
dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety, owijki na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych rozciągliwa do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, kalendarze, karton, materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier, papier do maszyn rejestrujących, papier
do zawijania, papier higieniczny, papier parafinowany, papier pergaminowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki
stołowe papierowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], torby papierowe, torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki
dopakowania [koperty,woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
tuby z tektury, ulotki, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki na śmieci wykonane z papieru
lub z tworzyw sztucznych, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho,
pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, renowacja odzieży,
wulkanizacja opon naprawy, wynajem pralek, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zamiatanie dróg, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie futer, barwienie
obuwia, barwienie skór, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin,
dezodoryzacja powietrza, druk sitowy, drukowanie,drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, introligatorstwo, laminowanie, nabłyszczanie futer, niszczenie odpadów
i śmieci, obróbka przetwarzania odpadów, obróbka mająca na celu
uzyskanie niegniotliwości odzieży, oczyszczanie powietrza, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, powlekanie galwaniczne, recykling
odpadów i śmieci, sortowanie i przetwarzanie odpadów i materiałów
nadających się do recyklingu, wybielanie tkanin, zabezpieczanie futer przed molami,zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin.

(111) 313721
(220) 2018 03 26
(210) 484036
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) AWM BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) AWM BUDOWNICTWO S.A.
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo.
(111) 313722
(220) 2018 03 26
(210) 484043
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE sprzedawca prądu, gazu i ciepła
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad
działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych,
37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji
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w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie
pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw,
recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.

(111) 313723
(220) 2018 03 26
(210) 484042
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Trzymaj się ciepło, jesteśmy w kontakcie
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek nowych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad
działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie dokumentacją biznesową, śledzenie i monitorowanie zużycia energii
na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych,
37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji
w zakresie instalacji elektrycznych i ciepłowniczych, usługi ślusarskie,
usługi hydrauliczne, usługi szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, wynajmowanie
pojazdów i rowerów, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw,
recykling paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(111) 313724
(220) 2018 03 26
(210) 484047
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RONA 03, Ełk, PL.
(540) RONA 03 BYĆ LEPSZYM KAŻDEGO DNIA EŁK
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie klubu sportowego w szczególności
w zakresie piłki nożnej i gier zespołowych, kultura fizyczna, wynajmowanie stadionów, udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie
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obiektów i sprzętu na imprezy sportowe oraz zawody sportowe,
sędziowanie sportowe, nauczanie i edukacja, szkolenia w zakresie
kultury fizycznej, szkolenia sportowe, usługi szkolenia zawodników
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
obiektów sportowych.

(111) 313725
(220) 2018 03 26
(210) 484048
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grodzisk
Mazowiecki, PL.
(540) DOMOWA APTECZKA MULTI OMEGA 3
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, biały
(531) 24.13.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone do sprzedaży
poza aptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki
weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy,
preparaty witaminowe, leki i preparaty homeopatyczne, suplementy
diety, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych
do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, tran, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dodatki odżywcze do celów medycznych, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, artykuły spożywcze dla
niemowląt, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
eliksiry, herbaty lecznicze, zioła lecznicze, herbaty ziołowe i owocowe
i owocowo-ziołowe do celów leczniczych, nalewki i napary do celów
leczniczych, oleje lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, produkty do celów medycznych stanowiące wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, pastylki do celów
farmaceutycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, maści lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, środki odkażające i bakteriobójcze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, okłady, kompresy, płyny
do płukania ust do celów leczniczych, środki do leczenia oparzeń, preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, bransolety
do celów leczniczych, przepaski na oczy do celów medycznych, opaski
higieniczne, płyny do higieny intymnej, pomady do celów medycznych.
(111) 313726
(220) 2018 03 26
(210) 484049
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) DOMOWA APTECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) DOMOWA APTECZKA VEGAOMEGA
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.04, 07.03.11, 01.15.24
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(510), (511) 5 leki i środki farmaceutyczne dopuszczone do sprzedaży
poza aptecznej, leki i preparaty na urazy i skaleczenia, leki dla ludzi, leki
weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, witaminy,
preparaty witaminowe, leki i preparaty homeopatyczne, suplementy
diety, preparaty ziołowe jako mieszanki ekstraktów roślin leczniczych
do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, tran, preparaty farmaceutyczne zawierające ekstrakty roślinne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dodatki odżywcze do celów medycznych, dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność i napoje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, artykuły spożywcze dla
niemowląt, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
eliksiry, herbaty lecznicze, zioła lecznicze, herbaty ziołowe, owocowe
i owocowo-ziołowe do celów leczniczych, nalewki i napary do celów
leczniczych, oleje lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, produkty do celów medycznych stanowiące wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, pastylki do celów
farmaceutycznych, preparaty lecznicze do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, maści lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, środki odkażające i bakteriobójcze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, zębów, paznokci, włosów,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, okłady, kompresy, płyny
do płukania ust do celów leczniczych, środki do leczenia oparzeń,
preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, bransolety do celów leczniczych, przepaski na oczy do celów medycznych,
podpaski higieniczne, płyny do higieny intymnej, pomady do celów
medycznych.

(111) 313727
(220) 2018 03 26
(210) 484053
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MONIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 20 meble kuchenne.
(111) 313728
(220) 2018 03 26
(210) 484058
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) Meffert AG Farbwerke, Bad Kreuznach, DE.
(540) Feidal
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, bejce, żywice naturalne w stanie
surowym, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
(111) 313729
(220) 2018 03 24
(210) 484059
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) KOWALKIEWICZ KAROLINA SHARK TOP TEAM, Łódź, PL.
(540) SHARK TOP TEAM
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 03.09.02, 03.09.24
(510), (511) 41 usługi klubów sportowych, usługi nauczania w odniesieniu do zajęć sportowych, usługi sportowe, edukacja sportowa,
organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki, udostępnianie sprzętu do treningu
sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, obozy sportowe, zawody sportowe (organizowanie), wynajem sprzętu
sportowego, szkolenia zawodników sportowych, usługi trenerskie
w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi tre-
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nerskie w zakresie zajęć sportowych, prowadzenie treningów sztuki
walki, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, usługi treningowe
siłowe i poprawiające kondycję.

(111) 313730
(220) 2018 03 24
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) SBM Developpement, Ecully, FR.
(540) PROTECT HOME
(540)

(210) 484066

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 24.01.05, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy, 5 preparaty do tępienia szkodników, insektycydy, fungicydy, herbicydy, preparaty do niszczenia chwastów.
(111) 313731
(220) 2018 04 13
(210) 484827
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PNEUMATIK SPÓŁKA AKCYJNA, Wysogotowo, PL.
(540) Pneumatik
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki (maszyny), sprężarki tłokowe, śrubowe sprężarki powietrzne, filtry (części maszyn), 37 instalacja, konserwacja,
naprawa maszyn, konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych.
(111) 313732
(220) 2017 07 13
(210) 474096
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Bahlsen GmbH, Hannover, DE.
(540) SAFARI
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób (nieżywy), dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce (mrożone), owoce (konserwowane), suszone owoce, duszony owoc, mrożone warzywa, warzywa konserwowane, warzywa
(suszone), warzywa (gotowane), galaretki jadalne, dżemy, kompoty,
jajka, mleko, produkty mleczne, oleje jadalne, jadalne tłuszcze, przekąski ziemniaczane, rodzynki, suszone orzechy, opiekane orzechy,
solone orzechy, orzechy (przyprawione), owoce suszone, mieszanki tłuszczowe do smarowania chleba, jogurt, produkty mleczarskie
i substytuty mleka, 30 kawa, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, sztuczna kawa, mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
lód do drinków, ciasteczka, herbatniki jako przekąski, rurki waflowe
(herbatniki), ciastka, czekolada, wyroby na bazie czekolady, tabliczki
czekolady, praliny, wyroby cukiernicze, słodycze, marcepan, produkty spożywcze z pszenicy, produkty spożywcze z ryżu, produkty żywnościowe z kukurydzy, ryż prażony, prażone przekąski z kukurydzy,
wafle, 41 usługi rozrywkowe.
(111) 313733
(220) 2018 05 30
(210) 486586
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) GONGNIU GROUP CO., LTD, Guanhaiwei Town, Cixi City, CN.
(540) GONGNIU
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01
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(510), (511) 9 gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
przełączniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, adaptory elektryczne, ładowarki USB, odgromniki, chipy elektroniczne,
przewodniki elektryczne, urządzenia zdalnego sterowania, ekrany
wideo, urządzenia do fototelegrafii, słuchawki [douszne], materiały
na przewody instalacji elektrycznych [kable], druty [przewody] telefoniczne, elektrolizery, ładowarki bezprzewodowe, zasilacze do telefonów komórkowych [baterie do ponownego ładowania], routery
bezprzewodowe, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, wyłączniki samoczynne, przenośne gniazda wtykowe, kable USB, oporniki elektryczne,
przewodniki elektryczne, tunery kablowe, złącza kablowe do kabli
elektrycznych, 11 lampy oświetleniowe, rury oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, światła do pojazdów, urządzenia
oświetleniowe LED, zawory do rur i rurociągów, rury wodociągowe
do instalacji sanitarnych, części instalacji sanitarnych, łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, lampy do oświetlania akwarium,
lampy fluorescencyjne rurowe do oświetlania, latarki kieszonkowe,
elektryczne, kaloryfery elektryczne, urządzenia do celów sanitarnych, aparatura sanitarna, urządzenia do dezynfekcji, instalacje
do uzdatniania wody, elektryczne suszarki do włosów, 17 pierścienie gumowe, guma surowa lub półprzetworzona, rurki z tworzyw
sztucznych, materiały izolacyjne, przewody giętkie niemetalowe,
nici z tworzyw sztucznych do lutowania, ognioodporne materiały
izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolatory, taśmy izolacyjne, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały wyściełające
z kauczuku, uszczelnienia wodoodporne, 19 ogniotrwałe materiały
budowlane, niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rury
plastikowe budowlane, rury kompozytowe plastikowo-aluminiowe,
rury drenażowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe
i nie z tworzyw sztucznych, kabiny prysznicowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, szkło budowlane,
powłoki [materiały budowlane], podłogowe płytki niemetalowe,
35 reklama, reklama pay-per-click, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, usługi agencji importowo-eksportowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych.

(111) 313734
(220) 2018 06 12
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa, PL.
(540) MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE
(540)

(210) 487015

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.10, 05.03.11
(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, nagrania
multimedialne, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie
multimedialne zapisane na płytach CD-ROM oraz innych nośnikach
pamięci, urządzenia i przyrządy naukowe i do celów dydaktycznych,
magnetyczne nośniki danych, eksponaty sterowane komputerowo,
komputery, pamięci zewnętrzne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne, materiały drukowane, drukowane materiały ilustracyjne, papierowe materiały dydaktyczne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania
lub rysowania, książki, notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe,
papierowe artykuły piśmienne, 41 muzea, muzea-usługi, wystawy,
usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów muzealnych, pokazy, wystawy, usługi planetarium, seminaria, seminaria
edukacyjne i oświatowe, prowadzenie seminariów i sympozjów,
organizacja seminariów, organizowanie seminariów edukacyjnych,
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, edukacja, badania
edukacyjne, pokazy edukacyjne, publikacja materiałów edukacyj-
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nych, publikowanie tekstów edukacyjnych, organizacja konferencji
edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, publikowanie multimedialne
książek, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, prowadzenie
zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych, politycznych,
gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej,
publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci
klipów filmowych za pomocą internetu, udostępnianie z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 42 badania naukowe, prowadzenie badań [naukowych],
usługi naukowe i technologiczne, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie raportów
naukowych, prowadzenie badań naukowych, kompilacja informacji naukowych, usługi doradcze w zakresie nauki, badania i analizy
naukowe, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi,
usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych, usługi doradcze
dotyczące badań naukowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron internetowych.

(111) 313735
(220) 2018 06 22
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ŚLIWIŃSKA KATRIN, Warszawa, PL.
(540) S SCANDINAVIAN METHOD
(540)

(210) 487447

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, granatowy
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, nauka na odległość, seminaria edukacyjne, certyfikacja usług edukacyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach,
prowadzenie kursów, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, organizowanie warsztatów
zawodowych i kursów szkoleniowych, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, wypożyczanie nagrań lub nagranych
magnetycznych taśm audio do nauki języków, wypożyczanie taśm
dźwiękowych do nauki języka obcego, nauczanie wyrównawcze
w zakresie języka, edukacja, usługi w zakresie nauczania języków,
usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, urządzenia do tłumaczenia języków obcych, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi edukacyjne
związane z nauką języków obcych, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], trening rozwoju
osobistego, trening umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń
online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, 42 umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, programowanie aplikacji
multimedialnych, programowanie oprogramowania edukacyjnego,
tworzenie programów komputerowych, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych
w zakresie tłumaczeń językowych, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, hosting rozrywkowych
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treści multimedialnych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja
oprogramowania baz danych, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji,
opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz
danych, projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier
komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości,
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją
oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego
na wykorzystaniu.

(111) 313736
(220) 2018 06 22
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ŚLIWIŃSKA KATRIN, Warszawa, PL.
(540) S METODA SKANDYNAWSKA
(540)

(210) 487450
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nia komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz
danych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do transmisji informacji, opracowywanie,
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych,
projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie
oprogramowania do zarządzania bazami danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją
oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci
Web.

(111) 313737
(220) 2018 03 27
(210) 484091
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) JONA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki.
Kolor znaku: czerwony, granatowy, żółty
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 kursy korespondencyjne, nauka na odległość, seminaria edukacyjne, certyfikacja usług edukacyjnych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, prowadzenie kursów, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, organizowanie
warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, świadczenie
usług w zakresie szkół i kursów językowych, wypożyczanie nagrań
lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, edukacja, usługi w zakresie nauczania
języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, urządzenia do tłumaczenia
języków obcych, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi
edukacyjne związane z nauką języków obcych, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania
języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania
języków obcych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening umiejętności zawodowych,
zapewnianie szkoleń online, zapewnianie kursów szkoleniowych online, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego online nie do pobrania, do tłumaczenia języków,
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, tworzenie programów komputerowych,
programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych,
projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz
danych w zakresie tłumaczeń językowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu oprogramowania
komputerowego, hosting rozrywkowych treści multimedialnych,
instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowa-

(111) 313738
(220) 2018 03 27
(210) 484092
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Verbascon
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dodatki witaminowe i mineralne, mineralne suplementy diety dla
ludzi, napoje witaminizowane, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi, preparaty multiwitaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, leki ziołowe, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napoje ziołowe do użytku leczniczego, zioła lecznicze, wyciągi z ziół
leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych.
(111) 313739
(220) 2018 03 27
(210) 484094
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Bobolen
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, napoje lecznicze
dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, dodatki witaminowe i mineralne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, leki wzmacniające, napoje witaminizowane,
odżywcze suplementy diety, preparaty multiwitaminowe, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych.
(111) 313740
(220) 2018 03 27
(210) 484095
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) DUO STAWY
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(540)

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety do spożycia dla ludzi, suplementy zdrowej diety składające się głownie z minerałów, witaminowe suplementy diety do spożycia dla ludzi, suplementy zdrowej
diety składające się głównie z witamin, suplementy diety do celów
odżywczych, preparaty mineralizowane, preparaty zawierające glukozaminę, suplementy diety w formie tabletek rozpuszczalnych,
suplementy odżywcze do spożycia przez ludzi, 32 preparaty do produkcji napojów zawierające glukozaminą, tabletki musujące do produkcji napojów z glukozaminą, napoje zawierające glukozaminę.
(111) 313741
(220) 2018 03 27
(210) 484096
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Prenalen
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne
nie do użytku w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitaminowe z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych z wyłączeniem kremów farmaceutycznych.
(111) 313742
(220) 2018 03 27
(210) 484097
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Prenalen
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne
nie do użytku w kremach farmaceutycznych, preparaty multiwitaminowe z wyłączeniem kremów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety dla ludzi, preparaty do celów farmaceutycznych z wyłączeniem kremów farmaceutycznych.
(111) 313743
(220) 2018 03 27
(210) 484098
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSKOLIWA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) OCPD24.COM
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 07.11.10, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.
(111) 313744
(220) 2018 03 27
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) RÓŻYCKI MAREK, Warszawa, PL.
(540) Last Mile Experts

Nr 1/2019

(210) 484099

Kolor znaku: ciemnozielony, zielony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.07.19, 26.07.25, 26.15.11, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo związane z zarządzaniem.
(111) 313745
(220) 2018 03 27
(210) 484102
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) EKO DREWNO A. NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Kryniczno, PL.
(540) ekodrewno
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnozielony
(531) 05.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 19 drewno, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne,
deski kompozytowe, drewniane deski tarasowe, drewniane deski sufitowe, drewniane deski elewacyjne, drewniane panele akustyczne
na sufity, panele drewniane, legary drewniane, krokwie drewniane,
pokrycia dachowe z gontów, belki drewniane, laminaty drewniane,
elewacje drewniane, deski drewniane, płyty drewniane, podłogi
drewniane, parkiety, drewniane pokrycia podłogowe, okładziny
drewniane, boazerie, boazerie z drewna, drewniane deski tarasowe, płyty wiórowe z drewna, płyty ze sklejki, elementy konstrukcyjne z drewna, panele ogrodzeniowe (niemetalowe-), ogrodzenia
niemetalowe, fasady z materiałów niemetalowych, elementy fasad
z materiałów niemetalowych, słupki ogrodzeniowe (niemetalowe-)
budowle drewniane, domki ogrodowe wykonane z materiałów
niemetalowych, budki ogrodowe z drewna, przenośne konstrukcje
drewniane, słupy drewniane, profile drewniane, kształtki drewniane,
kątowniki niemetalowe, listwy niemetalowe, drewniane listwy profilowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, elementy konstrukcyjne z drewna, niemetalowe elementy konstrukcyjne
do użytku w budownictwie, 20 blaty [części mebli], blaty kuchenne,
blaty robocze, półki [meble], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów
jak: farby, oleje, impregnaty, lakiery, bejce, lakierobejce do drewna,
pędzle, szczotki, wałki do malowania i olejowania drewna, metalowe
drobne wyroby, metalowe wkręty do drewna i konstrukcji drewnianych, wsporniki metalowe, uchwyty z metalu, kątowniki metalowe,
półprodukty z aluminium lub jego stopów, profile aluminiowe, drewno, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, deski kompozytowe,
drewniane deski tarasowe, drewniane deski sufitowe, drewniane
deski elewacyjne, drewniane panele akustyczne na sufity, panele
drewniane, legary drewniane, krokwie drewniane, pokrycia dachowe
z gontów, belki drewniane, laminaty drewniane, elewacje drewniane, deski drewniane, płyty drewniane, podłogi drewniane, parkiety,
drewniane pokrycia podłogowe, okładziny drewniane, boazerie, boazerie z drewna, drewniane deski tarasowe, płyty wiórowe z drewna,
płyty ze sklejki, elementy konstrukcyjne z drewna, panele ogrodzeniowe (niemetalowe-), ogrodzenia niemetalowe, fasady z materiałów niemetalowych, elementy fasad z materiałów niemetalowych,
słupki ogrodzeniowe (niemetalowe-) budowle drewniane, domki
ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, budki ogrodowe
z drewna, przenośne konstrukcje drewniane, słupy drewniane, profile drewniane, kształtki drewniane, kątowniki niemetalowe, listwy
niemetalowe, drewniane listwy profilowe, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, elementy konstrukcyjne z drewna, niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie .
(111) 313746
(220) 2018 03 27
(210) 484110
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) MP MEBLE POPŁAWSCY SPÓŁKA JAWNA, Piątki, PL.
(540) mp MP NIDZICA

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12, 25.05.01, 25.05.02
(510), (511) 20 meble, meble wypoczynkowe, meble tapicerowane
w tym: kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli
tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli
do jadalni, meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych, łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki
na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra, ramy luster i obrazów, 35 prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja
materiałów reklamowych-druków, prospektów, broszur, katalogów,
ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu w zakresie
towarów: meble, meble wypoczynkowe, meble tapicerowane w tym:
kanapy, fotele, narożniki, szezlongi, sofy, pufy, zestawy mebli tapicerowanych, meble biurowe, meble gabinetowe, meble sypialniane, meble
kuchenne, meble dziecięce i młodzieżowe, zestawy mebli do jadalni,
meble łazienkowe i ogrodowe, systemy zabudowy mebli modułowych,
łóżka, stoły, ławy, krzesła w tym wyściełane, stojaki na czasopisma, barki ruchome, kredensy, serwantki, komody, szafy, regały, lustra, ramy
luster i obrazów, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, 42 usługi w zakresie projektowania mebli, projektowania
wnętrz, aranżacji wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(111) 313747
(220) 2018 03 27
(210) 484116
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) VICTOR GUEDES-Indústria e Comércio, S.A., Lizbona, PT.
(540) GALLO, YOUR GOLDEN SECRET
(510), (511) 29 oliwa, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usługi marketingowe.
(111) 313748
(220) 2018 03 27
(210) 484119
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) VICTOR GUEDES-Indústria e Comércio, S.A., Lizbona, PT.
(540) GALLO, TWÓJ ZŁOTY SEKRET
(510), (511) 29 oliwa, jadalne oleje i tłuszcze, konserwy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe, usługi marketingowe.
(111) 313749
(220) 2018 03 27
(210) 484130
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) ANTCZAK TOMASZ, Kalisz, PL.
(540) KAMAGRA
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, guma do żucia do celów
medycznych, intymne preparaty nawilżające, lecznicze pastylki
do ssania, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczniczego, odżywcze suplementy
diety, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, preparaty androgenowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy ziołowe, żele
do stymulacji seksualnej, żele nawilżające do użytku osobistego, żelki witaminowe, 10 prezerwatywy, prezerwatywy o właściwościach
plemnikobójczych, prezerwatywy do celów higienicznych, prezerwatywy do celów medycznych, prezerwatywy ze środkami plemnikobójczymi, prezerwatywy do celów profilaktycznych, 32 napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, napoje
dla sportowców zawierające elektrolity, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych].

127

(111) 313750
(220) 2018 03 27
(210) 484136
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) KULCZYK GRAŻYNA, Tschlin, CH.
(540) Art & Fashion Forum by Grażyna Kulczyk
(510), (511) 41 pokazy na żywo w celach rozrywkowych, rozrywka
w formie pokazów mody, prowadzenie warsztatów i seminariów
w dziedzinie krytyki sztuki, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi galerii sztuki świadczone online
za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk,
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych.
(111) 313751
(220) 2018 03 28
(210) 484158
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) MIÓD PITNY SŁOWIAŃSKI
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 313752
(220) 2018 03 28
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) SZENEJKO GRZEGORZ, Biała Podlaska, PL.
(540) Optimum Go
(540)

(210) 484165

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 41 doradztwo zawodowe.
(111) 313753
(220) 2018 03 28
(210) 484167
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) ADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębe, PL.
(540) ADECON
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzenia w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, majątek nieruchomy, 39 transport.
(111) 313754
(220) 2018 03 28
(210) 484168
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) WIERZBICKA DOROTA CENTRUM MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO I CENTRUM SZKOLENIOWE, Białystok, PL.
(540) mpB MAKIJAŻ PERMANENTNY BIAŁYSTOK
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bez-
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pośredniej kosmetyków i środków perfumeryjnych, substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności
dietetycznej dla celów leczniczych, 41 usługi szkoleniowe w zakresie makijażu, zwłaszcza makijażu permanentnego, organizowanie
szkoleń w zakresie kosmetyki, organizowanie wystaw i pokazów kosmetyków, organizowanie konkursów makijażu, organizowanie konkursów piękności, prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego
i kursów korespondencyjnych w zawodzie kosmetyczka, organizowanie i prowadzenie konferencji specjalistycznych w branży kosmetycznej, publikowanie innych niż reklamowe tekstów edukacyjnych
w dziedzinie kosmetyki i kosmetologii, 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, usługi wizażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi tatuażu zmywalnego, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi manicure i pedicure, usługi masażu.

(111) 313755
(220) 2018 03 28
(210) 484192
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) FABRYKA NARZĘDZI FANAR SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów, PL.
(540) 800X
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 7 gwintowniki i narzynki wysokowydajne maszynowe
lub obsługiwane mechanicznie.
(111) 313756
(220) 2018 03 28
(210) 484194
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) Unilever N.V., Rotterdam, NL.
(540) REXONA START FRESH
(510), (511) 3 mydła, detergenty, preparaty do wybielania, środki
czyszczące, produkty perfumeryjne, woda toaletowa, woda po goleniu, woda kolońska, olejki eteryczne, preparaty do aromaterapii, preparaty do masażu, dezodoranty i antyperspiranty, produkty do pielęgnacji skóry głowy i włosów, szampony i odżywki, farby do włosów,
produkty do stylizacji włosów, pasty do zębów, płyny do płukania
jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty toaletowe inne niż do celów medycznych, preparaty do kąpieli
i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, oleje, kremy i balsamy
do skóry, preparaty do golenia, preparaty przed i po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do opalania i emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, preparaty do makijażu
i demakijażu, wazelina, preparaty do pielęgnacji ust, talki, bawełniana wata kosmetyczna, bawełniane pałeczki, kosmetyczne płatki, kosmetyczne chusteczki, wstępnie nawilżane i nasączane waciki i chusteczki, maski kosmetyczne, maski do twarzy.
(111) 313757
(220) 2018 03 28
(210) 484197
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) KOWALSKA AGNIESZKA MONIKA LIBERTYN MEDIA,
Warszawa, PL.
(540) LIBERTYN.eu
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 35 rozpowszechnianie reklam, projektowanie materiałów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi public relations, produkcja filmów reklamowych, reklama,
41 publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, fotografia, udostępnianie filmów online nie do pobrania.
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(111) 313758
(220) 2018 03 28
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) HOC RADOSŁAW LA MIMI, Latchorzew, PL.
(540) LA MIMI
(540)

(210) 484199

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 05.13.25, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria.
(111) 313759
(220) 2018 03 28
(210) 484200
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) WODY MINERALNE OSTROMECKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostromecko, PL.
(540) OSTROMECKO
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 32 wody niegazowane, wody musujące, wody gazowane, wody źródlane, wody mineralne, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, wody stołowe, wody sodowe, wody gazowane,
wody smakowe, wody uzdatnione, wody litowe, wody selcerskie,
napoje gazowane, napoje smakowe na bazie wody.
(111) 313760
(220) 2018 03 29
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) TROJANEK JERZY, Częstochowa, PL.
(540) tlenmed
(540)

(210) 484212

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 higiena i pielęgnacja urody, udostępnianie obiektów
i sprzętu saun, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi sauny na podczerwień, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 313761
(220) 2018 03 29
(210) 484216
(151) 2018 08 30
(441) 2018 05 07
(732) WACHOWSKA-KOWALSKA ELŻBIETA INTERJACHT.PL,
Gajewo, PL.
(540) INTERJACHT
(510), (511) 39 transport, organizowanie w podroży, w tym systemy rezerwacji jachtów, wypożyczanie łodzi i jachtów, statków, organizowanie podróży, organizowanie wypoczynku-usługi rejsów
na jachtach, rezerwowanie miejsc na podróże, wynajmowanie statków, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich,
41 usługi sportowe i kulturalne, w tym wypożyczanie sprzętu sportowego, informacje o wypoczynku, informacja o rozrywce, informacja
o rekreacji.
(111) 313762
(151) 2018 08 30

(220) 2018 03 29
(441) 2018 05 07

(210) 484217
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(732) mo.studio project GmbH, Meerbusch, DE.
(540) mo.studio
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, 42 usługi konsultacyjne dotyczące architektury, architektura, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi inżynieryjne, usługi graficzne.
(111) 313763
(220) 2018 03 29
(210) 484225
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm, DE.
(540) Fabryka Smaków Kaufland
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi w zakresie informacji handlowej i usługi w zakresie informacji
i porad dla konsumentów takie jak usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, usługi agencji, organizowanie prezentacji
w celach biznesowych, organizowanie zakupów zbiorowych, usługi
w zakresie wyceny, organizowanie konkursów, działalność agencyjna, usługi importu i eksportu, usługi pośrednictwa i negocjacji,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich,
usługi subskrypcji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w odniesieniu do artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych, produktów medycznych, ortopedycznych i kosmetycznych,
tekstyliów, odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, mebli, wyposażenia
domów, artykułów gospodarstwa domowego, elektrycznych domowych urządzeń radiowych i telewizyjnych, instrumentów muzycznych, wyrobów metalowych, powłok, artykułów konstrukcyjnych
i do samodzielnego wykonania, książek, czasopism, gazet, artykułów papierniczych i biurowych, pojazdów samochodowych, samochodów i części do nich oraz akcesoriów samochodowych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi wynajmu, dzierżawy i leasingu rzeczy w związku z wyżej wymienionymi usługami o ile są one ujęte w tej klasie,
usługi informacyjne i doradcze w związku z wyżej wymienionymi
usługami, o ile są one ujęte w tej klasie, 43 usługi barów i restauracji,
usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki.
(111) 313764
(220) 2018 03 29
(210) 484231
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele, PL.
(540) bactirex
(510), (511) 31 dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza,
mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
prefiks paszowy.
(111) 313765
(220) 2018 03 19
(210) 483719
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ISPIDO MOTORCYCLE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 9 okulary ochronne, przeciwsłoneczne, gogle dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub
urazami, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, pasy
bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
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sportowego, 12 alarmy antywłamaniowe dla motocykli i skuterów,
urządzenia chroniące przed kradzieżą motocykle i skutery, pasy bezpieczeństwa do motocykli, bagażniki dla motocykli, 18 zestawy podróżne dla motocyklistów, kufry i torby podróżne, torby bagażowe,
wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia motocyklowe, 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie i nakrycia głowy
dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, odzież ochronna dla
motocyklistów, kurtki, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe,
stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna
termoaktywna, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, 28 nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów,
maski ochronne dla motocyklistów.

(111) 313766
(220) 2018 03 19
(210) 483721
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ADR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary ochronne, przeciwsłoneczne, gogle dla motocyklistów, kaski ochronne dla motocyklistów, artykuły odzieży
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub
urazami, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, pasy
bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, 12 alarmy antywłamaniowe dla motocykli i skuterów,
urządzenia chroniące przed kradzieżą motocykle i skutery, pasy bezpieczeństwa do motocykli, bagażniki dla motocykli, 18 zestawy podróżne dla motocyklistów, kufry i torby podróżne, torby bagażowe,
wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia motocyklowe, 25 odzież skórzana dla motocyklistów, obuwie i nakrycia głowy
dla motocyklistów, odzież dla motocyklistów, odzież ochronna dla
motocyklistów, kurtki, rękawice motocyklowe, buty motocyklowe,
stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna
termoaktywna, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, 28 nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów,
maski ochronne dla motocyklistów.
(111) 313767
(220) 2011 12 12
(210) 394011
(151) 2018 08 31
(441) 2012 03 26
(732) GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec, PL.
(540) Tatra Grzaniec
(510), (511) 21 butelki z tworzyw sztucznych, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, włączając szklanki,
kufle i kieliszki, 25 odzież i nakrycia głowy, włączając T-shirty, czapki
i daszki przeciwsłoneczne, 32 piwo.
(111) 313768
(220) 2018 04 17
(210) 484949
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) RETTER WŁADYSŁAW, Warszawa, PL.
(540) ALEJA PIĘKNA
(510), (511) 3 preparaty do mycia, mydła, wyroby kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do oczyszczania i pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki kosmetyczne, żele kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, maski
do zabiegów kosmetycznych, kremy do pilingu, preparaty do makijażu, pomadki, błyszczyki do ust, cienie kosmetyczne do oczu, pudry kosmetyczne, make-up, preparaty kosmetyczne oczyszczające, perfumy,
wody kolońskie, dezodoranty kosmetyczne, pasty do zębów, kadzidełka, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, farby do włosów, farby do brody,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kręcenia
włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci,
preparaty do prostowania włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, produkty perfumeryjne,
puder do twarzy, pumeks, rzęsy sztuczne, sztuczne paznokcie, wosk
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do depilacji, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony,
woda perfumowana, 5 leki, bandaże, gazy opatrunkowe, środki lecznicze do kąpieli, żywność dietetyczna do celów leczniczych, herbaty
lecznicze, herbaty ziołowe, herbaty dla astmatyków, sole do kąpieli
leczniczych, zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania
do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy dla celów leczniczych,
środki antybakteryjne i leczenie skóry, dietetyczna żywność, napoje
i substancje, intymne preparaty nawilżające, suplementy diety, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów wielko powierzchniowych z artykułami
drogeryjnymi i parafarmaceutykami, prowadzenie sklepów internetowych z artykułami drogeryjnymi i parafarmaceutykami, polegające
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich artykułów drogeryjnych i parafarmaceutyków, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, prowadzenie
aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi związane z listami
prezentów, reklama, pokazy towarów, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi pielęgnacji higieny i urody dla łudzi i zwierząt,
usługi rolnicze, ogrodnicze, leśnicze, aromatoterapia, chirurgia plastyczna, depilacja, epilacja, depilacja woskiem, fryzjerstwo, implantacja włosów, łaźnie tureckie, manicure, pedicure, masaż, przekłuwanie
ciała, ośrodki zdrowia, salony piękności, sanatoria (usługi), tatuowanie,
terapia mowy, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi
medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi
psychologów, usługi saun, usługi solariów, usługi terapeutyczne, usługi telemedyczne, usługi wizażystów, usługi medycyny estetycznej,
makijaż, makijaż permanentny, stylizacja rzęs i brwi, pielęgnacja dłoni
i stóp, kosmetyka ciała, kosmetyka twarzy, zabiegi dla mężczyzn, usługi dietetyczne.

(111) 313769
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) KRAUS PIOTR, Bielsko-Biała, PL.
(540) OPTYCLUB ZDROWIE TO PODSTAWA
(540)

(210) 484420

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty
(531) 01.05.01, 01.05.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie rozrywki, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi klubów [kabaretowych], usługi
klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi szkoleniowe dotyczące stosowania
technologii informatycznej, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi informacji o rozrywce, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne
związane z technologią żywności, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne klubów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi reporterskie, usługi w zakresie publikowania online,
udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
udostępnianie publikacji on-line, udzielanie informacji związanych
z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie informacji związanych z publikowaniem, udzielanie informacji dotyczących rozrywek
online z internetowych baz danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą
elektroniczną, publikowanie tekstów, publikowanie druków w formie
elektronicznej, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po-
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średnictwem globalnej sieci komputerowej, produkcja filmów wideo,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja nagrań muzycznych, produkcja programów dokumentalnych, produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja mikrofilmów,
produkcja filmów, informacja o rozrywce, prowadzenie warsztatów
i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych
z odżywianiem, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
rozrywka on-line, rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów związanych
z kulturą lub edukacją, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(111) 313770
(220) 2018 04 04
(210) 484437
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 11
(732) KRAUS PIOTR, Bielsko-Biała, PL.
(540) D Dieta Żółtkowa Pożywienie jest lekarstwem
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, szary
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, szkolenie w zakresie
diety-nie medyczne, szkolenie w zakresie żywienia-nie medyczne,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, organizowanie
spotkań i konferencji, usługi klubów zdrowia-zdrowie i ćwiczenia
fizyczne, usługi edukacyjne związane z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z technologią żywności, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie warsztatów-szkoleń, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie drogą elektroniczną, organizowanie seminariów i kongresów
o tematyce medycznej, 44 doradztwo żywieniowe, poradnictwo
żywieniowe, usługi doradztwa żywieniowego, konsultacje z dziedziny żywienia, usługi doradcze w zakresie żywienia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze
związane z dietą, medyczne usługi doradztwa dietetycznego, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi
w zakresie planowania i diety odchudzajacej, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się .
(111) 313771
(220) 2017 06 12
(210) 472831
(151) 2018 01 08
(441) 2017 08 21
(732) AGRO KLASTER KUJAWY-STOWARZYSZENIE NA RZECZ
INNOWACJI I ROZWOJU, Bydgoszcz, PL.
(540) AGRO KLASTER KUJAWY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów i ogłoszeń re-
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klamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, organizacja i obsługa pokazów, targów i wystaw w celach
handlowych i promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo i pomoc w zakresie rozwijania kontaktów z innymi
organizacjami i przedsiębiorstwami, organizowanie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług doradczych marketingowych, szkoleniowych, turystycznych i wydawniczych, usługi pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia i organizacji działalności
gospodarczej, podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających
rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorców, usługi pomocy i doradztwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju
przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy, doradztwo organizacyjne
w prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarki lokalnej, usługi promocji i reklamy na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania i promowania inicjatyw gospodarczych i społecznych, usługi badania
rynku i opinii publicznej, 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, spotkań, wystaw i imprez edukacyjnych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, nauki, ochrony zdrowia, rozwoju
gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, usługi
związane z nauczaniem, kształceniem, rozrywką, rekreacją, poprawą kondycji fizycznej i kulturą fizyczną, usługi edukacyjne mające
na celu rozwijanie zdolności umysłowych i podnoszenie jakości życia
społecznego, usługi związane z rozrywka i rekreacją w formie wycieczek i podróży, zawody sportowe, usługi związane z organizacją
imprez kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych, organizowanie gier, konkursów i loterii, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji,
usługi wydawnicze, publikowanie czasopism, gazet, książek, materiałów dydaktycznych, periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny (tel./fax.,
komputer, Internet) do celów szkoleniowo-edukacyjnych, 42 prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi,
ich wdrażaniem oraz wprowadzaniem nowych produktów.

(111) 313772
(220) 2017 11 10
(210) 478830
(151) 2018 07 20
(441) 2018 01 03
(732) KWIATKOWSKA AGNIESZKA STAR LASH ACADEMY, Kraków, PL.
(540) STARLASH academy
(540)
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rzęsowym, nauka i edukacja w zakresie stylizacji rzęs i brwi, 44 usługi
pielęgnacji urody w szczególności w zakresie rzęs i brwi, usługi przedłużania rzęs, usługi koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs.

(111) 313773
(220) 2017 11 15
(210) 479030
(151) 2018 07 20
(441) 2018 01 29
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(531) 02.01.02
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i napoje owocowe,
syropy do produkcji napojów.
(111) 313774
(220) 2017 11 15
(210) 479032
(151) 2018 07 20
(441) 2018 01 29
(732) FUNDACJA CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ,
Warszawa, PL.
(540) LEADERSHIP MASTERCLASS WITH THE POPE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, złoty
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, papierowe
materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniające wydarzenia,
broszury, gazety, czasopisma, kalendarze, katalogi, książki, afisze,
plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, reklamy drukowane, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną.
(111) 313775
(220) 2017 11 16
(210) 479078
(151) 2018 07 23
(441) 2018 01 29
(732) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Bakal Naturalnie MORELE SUSZONE BEZ KONSERWANTÓW
GLUTEN FREE GMO FREE produkt bezglutenowy
(540)

Kolor znaku: złoty, żółty, czarny
(531) 01.01.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki i produkty do pielęgnacji rzęs i brwi, kosmetyki do odtłuszczania oraz oczyszczania naturalnych rzęs, sztuczne
rzęsy, henna do brwi i rzęs, farba do rzęs, kleje do przymocowania
sztucznych rzęs, szczoteczki do rzęs, taśmy do rzęs, płatki do aplikacji rzęs, 8 separatory do rzęs, pęsety do stylizacji rzęs i brwi, zalotki do rzęs, akcesoria do stylizacji rzęs i brwi, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa w sklepach jak również za pomocą stron internetowych
kosmetyków, produktów i asesorii związanych ze stylizacją, przedłużaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją rzęs i brwi, sztucznych rzęs, klejów do rzęs, pęset, płatków do aplikacji sztucznych rzęs, szczoteczek
do pielęgnacji rzęs, preparatów odtłuszczających przed zabiegami
stylizacji rzęs, kuferków kosmetycznych, lamp i systemów oświetleniowych dla prowadzenia usług przedłużania rzęs, 41 prowadzenie
szkoleń, warsztatów i seminariów w dziedzinie stylizacji, przedłużania
i zagęszczania rzęs i brwi, usługi w zakresie szkolenia instruktorów
w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi, organizowanie konkursów w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi, szkolenia z technik dostępnych na rynku

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony,
czarny, czerwony, różowy, zielony, żółty, pomarańczowy,
jasnozielony, jasnoróżowy
(531) 05.07.14, 05.03.11, 26.01.01, 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 owoce suszone, morele suszone.
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(111) 313776
(220) 2017 11 16
(210) 479079
(151) 2018 07 23
(441) 2018 01 29
(732) MANUFAKTURA KWASU KORPUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Nadarzyn, PL.
(540) MANUFAKTURA KWASU gasimy pragnienie.naturalnie.
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.07.02, 06.01.04, 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe].
(111) 313777
(220) 2017 11 21
(210) 479239
(151) 2018 07 23
(441) 2018 01 29
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) ORION
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnożółty
(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel zapalający do fajki wodnej, 34 papierosy, tytoń,
materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry
do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepu lub/i hurtowni z następującymi towarami: papierosy, tytoń, materiały dla palących, akcesoria dla palaczy, zapałki, promocja sprzedaży
dla osób trzecich w zakresie produktów tytoniowych i akcesoriów
dla palaczy.
(111) 313778
(220) 2017 11 21
(210) 479241
(151) 2018 07 23
(441) 2018 01 29
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) ORION
(540)

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki.
(111) 313779
(220) 2017 11 21
(210) 479242
(151) 2018 07 23
(441) 2018 01 29
(732) CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN SPÓŁKA
CYWILNA, Grójec, PL.
(540) TENNESIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary, biały
(531) 03.03.01, 24.09.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki.

(111) 313780
(220) 2017 12 05
(210) 479764
(151) 2018 07 24
(441) 2018 02 12
(732) AB INITIO M. MATEJCZYK, C. STAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA,
Łódź, PL.
(540) apteka słoneczna centrum farmaceutyczne
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czerwony
(531) 01.03.01, 26.01.03, 26.04.02, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi w zakresie: reklam,
reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż przez Internet, towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne
do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania
poziomu cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie i farmacji, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne i materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi dla osób trzecich
w zakresie prenumeraty czasopism, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, dekorowanie wystaw sklepowych, 44 poradnictwo z zakresu: medycyny,
medycyny naturalnej, farmacji i farmakologii, z zakresu kosmetyki,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej.
(111) 313781
(220) 2017 12 06
(210) 479803
(151) 2018 07 24
(441) 2018 02 12
(732) KOŁODZIEJCZYK DOMINIK, Rzeszów, PL.
(540) Nartolandia
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej
oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) odzieży sportowej, odzieży narciarskiej, obuwia sportowego, butów narciarskich
i snowboardowych i elementów do nich, gogli narciarskich, gogli zimowych nart, nart skiboardowych, desek snowboardowych, kasków
ochronnych do uprawiania sportu, kasków snowboardowych i narciarskich, bagażników samochodowych na narty, toreb na odzież
sportową, toreb na narty, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, 37 naprawa sprzętu sportowego, konserwacja
i naprawa nart, 41 wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, usługi nauki jazdy na nartach i snowboardzie, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, organizowanie
obozów sportowych.
(111) 313782
(220) 2017 12 06
(210) 479809
(151) 2018 07 24
(441) 2018 02 12
(732) BIURO INŻYNIERSKIE PIOTR MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 17.05.07, 17.05.09, 26.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, projektowa dokumentacja
techniczna, mapy, projekty budowlane, fotografie, obwoluty, koperty, karty pocztowe, kalendarze, adresatki, afisze, almanachy, plakaty,
albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory do pisania,
przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów
i ołówków, temperówki, wieczne pióra, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków,
usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania,
ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(111) 313783
(220) 2017 12 12
(210) 480047
(151) 2018 07 24
(441) 2018 02 19
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) aeromil
(510), (511) 4 oleje przemysłowe (przekładniowe i hydrauliczne),
smary.
(111) 313784
(220) 2017 12 12
(210) 480055
(151) 2018 07 24
(441) 2018 02 19
(732) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) LORENTE
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.
(111) 313785
(220) 2017 12 13
(210) 480098
(151) 2018 07 30
(441) 2018 02 19
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Aquaselin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, wody toaletowe, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, antyperspiranty i dezodoranty do celów
leczniczych.
(111) 313786
(220) 2018 01 05
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice, PL.
(540) EXTREME ENERGYLANDIA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13, 01.15.07

(210) 480865
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(510), (511) 28 wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
karuzele, kolejki, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie wodne, kolejki górskie, koła
losujące, zamki do skakania, dmuchane zabawki do skakania, zabawkowe pojazdy do wesołych miasteczek, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi parków rozrywki, usługi parków
wodnych, centra rozrywki, usługi dyskotek, usługi organizowania i prowadzenia pokazów kaskaderskich, akrobatycznych i innych imprez
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia imprez sportowych, usługi organizowania rozrywki podczas imprez okolicznościowych, usługi organizowania konkursów w celach rozrywkowych, usługi organizowania i prowadzenia koncertów, usługi produkcji
widowisk i przedstawień teatralnych, wynajem wyposażenia 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 zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów
szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi przygotowywania
i serwowania posiłków i napojów, usługi kawiarni, usługi restauracyjne,
organizowanie miejsc na imprezy okolicznościowe..

(111) 313787
(220) 2018 01 29
(210) 481707
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy, PL.
(540) WEAPONHEAD
(510), (511) 4 smary, smary syntetyczne, smary okrętowe, smary
do pojazdów, smary wiertnicze, smary uniwersalne, smary stałe, smary przemysłowe, smary do maszyn, smar do sków, smary penetrujące
korozję, smary w sprayu, smary do łańcuchów, smary do broni, smary
do skór, smary do smarowania odkrytych przekładni zębatych, smary
do silników i urządzeń, niechemiczne dodatki do smarów, syntetyczne
oleje do smarowania, smary stosowane do celów technicznych, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych, wosk, wosk
karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt],
6 kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne, 8 bagnety,
broń biała, w tym boczna, noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, torby na noże, ostrza do noży, 9 lornetki, lupy [optyka], soczewki
optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, broń palna, broń palna
sportowa, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe,
do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy
karabinowe, lusterka celownicze do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla
myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, broń automatyczna,
broń pneumatyczna, broń ręczna, proce [broń], wiatrówki [broń], kusze [broń], miotacze ognia [broń], bezodrzutowa broń palna, futerały
na broń, tłumiki dla broni, pociski do broni, przybitki do broni, magazynki do broni, naboje do broni, części składowe broni, pokrowce
na broń palną, pochwy na broń palną, wyciory do broni palnej, pasy
do broni palnej, rękojeści do broni palnej, pojemniki do przechowywania broni, paski naramienne do broni, broń generująca impuls elektromagnetyczny, broń przewodząca energię elektryczną (CEW), przybory
do czyszczenia broni palnej, załadowane magazynki do broni palnej,
reflektory lufowe do broni palnej, zamki bezpieczeństwa do broni palnej, celowniki otwarte do broni palnej, blokady na spust do broni palnej, statywy trójnożne do broni palnej, statywy jednonożne do broni palnej, statywy dwunożne do broni palnej, torby na broń palną
[dokładnie dopasowane], osłony na celowniki do broni palnej, kolby
na proch do broni palnej, dodatkowe komory ładunkowe do broni palnej, tarcze ochronne przystosowane do broni palnej, pasy na amunicję
do automatycznej broni palnej, urządzenie do zbierania łusek nabojów do półautomatycznej broni palnej, 20 stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy, 35 usługi w zakresie prowadzenia
hurtowni i sprzedaży hurtowej obejmujące sprzedaż następujących
towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary
do broni, smary do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych,
wosk [surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów,
wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe],
pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń
biała [boczna], noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki,
lupy [optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne,
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balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym,
celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze
do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki
do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami,
usługi w zakresie prowadzenia sklepu, w tym sklepu internetowego,
oraz sprzedaży detalicznej obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary
do broni, smary do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych,
wosk [surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów,
wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe],
pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń
biała [boczna], noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki,
lupy [optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne,
balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym,
celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze
do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki
do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami,
41 kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie zawodów
sportowych, organizacja turniejów sportowych, przeprowadzanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem
pojazdów], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, prowadzenie
strzelnicy, strzelnice, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
strzelnic.

(111) 313788
(220) 2018 01 30
(151) 2018 07 19
(441) 2018 04 03
(732) CHŁOPIK MAREK, Tychy, PL.
(540) MARKO TRANS
(540)

(210) 481735

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, szary
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe i spedycyjne towarów, 43 usługi
w zakresie świadczenia usług restauracyjnych, prowadzenie kawiarni, barów i usług cateringowych.
(111) 313789
(220) 2018 01 30
(210) 481737
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy, PL.
(540) WEAPONSHIELD
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, 4 smary,
smary syntetyczne, smary okrętowe, smary do pojazdów, smary wiertnicze, smary uniwersalne, smary stałe, smary przemysłowe, smary
do maszyn, smar do sków, smary penetrujące korozję, smary w sprayu,
smary do łańcuchów, smary do broni, smary do skór, smary do smarowania odkrytych przekładni zębatych, smary do silników i urządzeń,
niechemiczne dodatki do smarów, syntetyczne oleje do smarowania,
smary stosowane do celów technicznych, tłuszcze do smarowania,
wazelina do celów przemysłowych, wosk, wosk karnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], 6 kasy pancerne,
kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki]
metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne, 8 bagnety, broń biała, w tym
boczna, noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, torby na noże,
ostrza do noży, 9 lornetki, lupy [optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, 13 amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, broń palna, broń palna sportowa, broń
z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej,
karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lu-
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sterka celownicze do broni, pistolety [broń], pistolety pneumatyczne
[broń], szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki
do broni, walizki na karabiny, broń automatyczna, broń pneumatyczna, broń ręczna, proce [broń], wiatrówki [broń], kusze [broń], miotacze
ognia [broń], bezodrzutowa broń palna, futerały na broń, tłumiki dla
broni, pociski do broni, przybitki do broni, magazynki do broni, naboje do broni, części składowe broni, pokrowce na broń palną, pochwy
na broń palną, wyciory do broni palnej, pasy do broni palnej, rękojeści do broni palnej, pojemniki do przechowywania broni, paski naramienne do broni, broń generująca impuls elektromagnetyczny, broń
przewodząca energię elektryczną (CEW), przybory do czyszczenia
broni palnej, załadowane magazynki do broni palnej, reflektory lufowe do broni palnej, zamki bezpieczeństwa do broni palnej, celowniki
otwarte do broni palnej, blokady na spust do broni palnej, statywy
trójnożne do broni palnej, statywy jednonożne do broni palnej, statywy dwunożne do broni palnej, torby na broń palną [dokładnie dopasowane], osłony na celowniki do broni palnej, kolby na proch do broni
palnej, dodatkowe komory ładunkowe do broni palnej, tarcze ochronne przystosowane do broni palnej, pasy na amunicję do automatycznej broni palnej, urządzenie do zbierania łusek nabojów do półautomatycznej broni palnej, 20 stojaki na broń, szafki zamykane,
szafki ze schowkami, szafy, 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sprzedaży hurtowej obejmujące sprzedaż następujących towarów:
smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni,
smary do konserwacji skór, smary do pasów, smary przemysłowe,
tłuszcze do smarowania, wazelina do celów przemysłowych, wosk
[surowiec], wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk
krnauba, wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt],
kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała
[boczna], noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy
[optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne,
amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń
palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby
broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze do broni,
pistolety [broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny,
stojaki na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami, usługi w zakresie prowadzenia sklepu, w tym sklepu internetowego, oraz sprzedaży detalicznej obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary
antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, smary, smary do broni, smary
do konserwacji skór. smary do pasów, smary przemysłowe, tłuszcze
do smarowania, wazelina do celów przemysłowych, wosk [surowiec],
wosk do nart, wosk do oświetlania, wosk do pasów, wosk karnauba.
wosk przemysłowy, wosk pszczeli, wosk ziemny [ozokeryt], kasy pancerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kasety,
paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna],
noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy [optyka],
soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amunicja,
amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistyczne pociski,
bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym, celowniki, inne niż
teleskopowe, do broni palnej, karabiny maszynowe, kolby broni, kurki do broni, lufy karabinowe, lusterka celownicze do broni, pistolety
[broń], pistolety pneumatyczne [broń], szczotki do broni palnej, śrut
ołowiany dla myślistwa, tłumiki do broni, walizki na karabiny, stojaki
na broń, szafki zamykane, szafki ze schowkami.

(111) 313790
(220) 2018 02 02
(210) 481906
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 09
(732) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) 330 30% WYDAJNIEJSZY 30% OSZCZĘDNOŚCI 30 LAT
GWARANCJI*
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 kratki malarskie metalowe, kije teleskopowe metalowe
jako części do pędzli i wałków malarskich używanych przez malarzy
pokojowych, uchwyty metalowe do wałków malarskich używanych
przez malarzy pokojowych, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie budowlane i malarskie, mieszadła, szpachle, skrobaki, rajberki,
pace, kielnie, oklejarki do taśm pakowych, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów przeznaczone dla budownictwa, pędzle używane
przez malarzy pokojowych, wałki do malowania, uchwyty do wałków do malowania stosowane przez malarzy pokojowych, rolki
do malowania ścian dla budownictwa oraz części do nich, wzorniki
do malowania ścian dla budownictwa oraz części do nich, szczotki
malarskie stosowane w budownictwie, taśmy pakowne, kuwety malarskie plastikowe dla budownictwa, zestawy wałków do malowania
dla budownictwa, kije teleskopowe jako części do pędzli i wałków
malarskich używanych przez malarzy pokojowych, 17 kurtyny przeciw kurzowe z folii, folie z tworzyw sztucznych ochronne przeznaczone do zabezpieczania powierzchni, inne niż do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych przeznaczone dla budownictwa, malarskie,
uszczelki do okien, taśmy samoprzylepne inne niż do użytku biurowego, taśmy akustyczne, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe.

(111) 313791
(220) 2018 04 24
(210) 485278
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH RAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) R
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, ciągniki, ciągniki drogowe do ciągnięcia
naczep.
(111) 313792
(220) 2018 04 25
(210) 485361
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH RAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) RAWA
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep,
ciągniki.
(111) 313793
(220) 2018 03 16
(210) 483656
(151) 2018 10 04
(441) 2018 04 23
(732) KWONG LUNG ENTERPRISE CO., LTD., Taipei, TW.
(540) KWONG LUNG
(540)

(531) 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 20 poduszki, jaśki, zagłówki, poduszki podtrzymujące
(profilowane), wezgłowia, poduszki dmuchane, ochraniacze na materace, poduszki na krzesła, jaśki dmuchane, poduszki nie do celów
medycznych, poduszki dmuchane do spania do celów niemedycznych, poduszki dmuchane do celów niemedycznych, 22 tekstylia
z nieprzetworzonych włókien, włókna tekstylne, włókna naturalne,
włókna syntetyczne do użytku włókienniczego, sznury z włókien
tekstylnych, włókna poliestrowe do użytku włókienniczego, puch
[pierze], pierze na pościel, pierze tapicerskie, pierzyny puchowe,
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kłaczki jedwabne, kłaczki wełniane, 24 narzuty, narzuty na łóżka
[lambrekiny], bielizna pościelowa, pokrowce i narzuty na meble,
pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin,
pokrycie na materace i poduszki, siatki na komary, kołdry, kołdry wypełnione puchami, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw
sztucznych, pokrowce na poduszki, serwetki stołowe z materiałów
tekstylnych, bieżniki z tkanin, śpiwory, 25 odzież, kombinezony narciarskie, kurtki puchowe, obuwie, chusty na szyję [kominy], opaski
na głowę [odzież], szaliki, jedwabne szale, czapki [nakrycia głowy],
nauszniki, wyroby pończosznicze, wełniane skarpetki, skarpety sportowe, rękawice narciarskie, szelki, pasy [odzież].

(111) 313794
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) VOLVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) 4POLAND
(540)

(210) 485750

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17
(510), (511) 12 samochody, samochody półciężarowe, samochody
ciężarowe, podwozia samochodów, nadwozia samochodowe, samochody holownicze [pomocy drogowej], części wykończenia wnętrza
samochodów, części konstrukcyjne do samochodów, ciężarówki,
lekkie ciężarówki, ciężarówki transportowe, części konstrukcyjne
do ciężarówek, opony do pojazdów ciężarowych, przyczepy do użytku wraz z ciężarówkami, 37 naprawa ciężarówek, przegląd samochodów, naprawy samochodów, konserwacja samochodów, odświeżanie lakieru samochodu, naprawa karoserii samochodowych,
instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawy i konserwacja
samochodów, naprawy i obsługa samochodów, obsługa i naprawa
samochodów, naprawa samochodów na drodze, 39 transport samochodami ciężarowymi, wypożyczanie samochodów, parkowanie
samochodów, wynajem samochodów, transport samochodowy,
transport wynajętych samochodów, usługi holowania samochodów,
wynajem samochodów ciężarowych, holowanie ciężarówek, ładowanie ciężarówek, przewóz samochodami ciężarowymi, strzeżony
transport ciężarówkami.
(111) 313795
(220) 2018 04 06
(210) 484545
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec, PL.
(540) ECOMAX
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety
paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla,
brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla drzewnego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno stosowane jako
materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, materiały palne, oleje opałowe z torfu, oleje stosowane jako dodatki do olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne
rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla, papier do rozpalania,
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych.
(111) 313796
(220) 2018 04 06
(210) 484546
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) MIGDAŁ MARIA PRYWATNY OŚRODEK UZALEŻNIEŃ TERAPIE
TU I TERAZ, Kraków, PL.
(540) TU i TERAZ
(510), (511) 35 informacje handlowe o usługach terapii uzależnień,
38 wspomagane komputerowo przesyłanie poprzez sieci teleinfor-
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matyczne informacji, stron Web, danych zawartych w bazach danych, zapewnianie dostępu do baz danych, przesyłanie na żądanie
informacji tekstowej i obrazowej pomiędzy komputerami, 44 usługi
terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, usługi paramedyczne, usługi poprawiające kondycję psychiczną, ośrodki terapeutyczne, usługi ośrodków paramedycznych, usługi
klinik i ośrodków medycznych, informowanie w Internecie o usługach terapeutów i leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, leków,
narkotyków oraz od uzależnień behawioralnych, usługi publikowania w Internecie informacji w zakresie terapii leczenia uzależnień.

(111) 313797
(220) 2018 04 08
(210) 484553
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) PAWLIK GRAŻYNA BIURO TURYSTYCZNE WŁÓCZYKIJ, Lublin, PL.
(540) Włóczykij
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.05.06, 26.01.03, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, usługi przewodników
turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzielanie informacji turystycznej za pomocą
komputera, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych,
usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, zwiedzanie turystyczne, organizacja wycieczek turystycznych,
usługi osobistych przewodników turystycznych, usługi świadczone
przez przewodników turystycznych, organizowanie usług przewodników turystycznych, usługi w zakresie organizowania wycieczek
na rzecz turystów, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem.
(111) 313798
(220) 2018 04 08
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) WILK JACEK START SYSTEM, Kosakowo, PL.
(540) START SYSTEM
(540)

(210) 484554

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.03, 26.04.17, 29.01.04
(510), (511) 9 układy mikroprocesorowe, urządzenia sterujące oraz
zabezpieczające silniki jednofazowe i trójfazowe, sygnalizatory temperatury i wilgoci, aparatura do monitorowania poziomu cieczy,
aparatura sygnalizacyjna, lustra sygnalizacyjne, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej,
półprzewodnikowe płytki strukturalne, optyczne płytki prototypowe, płytki do użytku laboratoryjnego, płytki z układami audio, płytki
z układami elektronicznymi, dodatkowe płytki obwodów drukowanych, płytki krzemowe, płytki dla układów scalonych, przekaźniki,
przekaźniki półprzewodnikowe, przekaźniki sygnałowe, przekaźniki elektryczne, przekaźniki elektroniczne, przekaźniki stopniowe,
przekaźniki mocy, przekaźniki koncentryczne, przekaźniki ciśnienia,
przekaźniki radiowe, przekaźniki nadmiarowe, 42 projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie urządzeń elektroniki i automatyki, konwersja danych elektronicznych, projektowanie płytek
obwodów elektrycznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, programowanie elektronicznych systemów kontroli, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej.
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(111) 313799
(220) 2018 04 08
(210) 484555
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) WILK JACEK START SYSTEM, Kosakowo, PL.
(540) START SYSTEM
(510), (511) 9 układy mikroprocesorowe, urządzenia sterujące oraz
zabezpieczające silniki jednofazowe i trójfazowe, sygnalizatory temperatury i wilgoci, aparatura do monitorowania poziomu cieczy,
aparatura sygnalizacyjna, lustra sygnalizacyjne, urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej,
półprzewodnikowe płytki strukturalne, optyczne płytki prototypowe, płytki do użytku laboratoryjnego, płytki z układami audio, płytki
z układami elektronicznymi, dodatkowe płytki obwodów drukowanych, płytki krzemowe, płytki dla układów scalonych, przekaźniki,
przekaźniki półprzewodnikowe, przekaźniki sygnałowe, przekaźniki elektryczne, przekaźniki elektroniczne, przekaźniki stopniowe,
przekaźniki mocy, przekaźniki koncentryczne, przekaźniki ciśnienia,
przekaźniki radiowe, przekaźniki nadmiarowe, 42 projektowanie
systemów elektrycznych, projektowanie urządzeń elektroniki i automatyki, konwersja danych elektronicznych, projektowanie płytek
obwodów elektrycznych, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, programowanie elektronicznych systemów kontroli, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi w zakresie
inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej.
(111) 313800
(220) 2018 04 09
(210) 484561
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, PL.
(540) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW NATIONAL MEDICINES
INSTITUTE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 03.11.01, 03.11.02, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.21, 27.01.06,
27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje edukacyjne, 42 analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza tkanek
ludzkich do badań medycznych, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków, badania
dotyczące środków farmaceutycznych, badania i opracowywanie
szczepionek i leków, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i rozwój w zakresie nauki, badania i testy
bakteriologiczne, badania kliniczne, badania laboratoryjne dotyczące wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, badania na temat
środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania w dziedzinie farmakogenetyki, badania w zakresie medycyny, doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, doradztwo w zakresie farmakologii, doradztwo związane z badaniami
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, doradztwo związane z badaniami farmaceutycznymi i opracowywaniem produktów farmaceutycznych, doradztwo związane z badaniami w dziedzinie farmakogenetyki, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, konsultacje
i badania bakteriologiczne, kontrola środków farmaceutycznych, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, medyczne usługi
laboratoryjne, ocena produktów farmaceutycznych, opracowywanie
preparatów farmaceutycznych i leków, opracowywanie produktów
farmaceutycznych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, próby kliniczne, prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, prowadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, przeprowadzanie

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

prób klinicznych, przeprowadzanie prób klinicznych produktów farmaceutycznych, przeprowadzanie wstępnych ocen nowych środków
farmaceutycznych, testowanie środków farmaceutycznych, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem
interaktywnej strony internetowej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym
i weterynaryjnym, udzielanie informacji na temat badań medycznych
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, udzielanie informacji na temat wyników prób klinicznych w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny
i farmakologii, usługi badań farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, usługi
opracowywania leków farmaceutycznych, usługi w zakresie badań
biomedycznych, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące
środków farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności lekarstw weterynaryjnych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków farmaceutycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia,
usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, usługi
architektoniczne i planowania urbanistycznego, usługi w dziedzinie
nauk przyrodniczych, usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, 44 usługi doradcze
dotyczące farmaceutyków.

(111) 313801
(220) 2018 04 09
(210) 484567
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, PL.
(540) piję wodę z kranu w Goleniowie
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 12.03.11, 05.03.15, 01.15.15, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 39 dystrybucja wody.
(111) 313802
(220) 2018 04 09
(210) 484588
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, PL.
(540) piję wodę z kranu w Goleniowie
(540)
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(540) SOTO SUSHI
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, czarny, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 08.05.15, 11.01.06, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.15.13, 26.11.09, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.18
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje,
usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 313804
(220) 2018 04 09
(210) 484617
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) LODZIARNIE GRYCAN LODY OD POKOLEŃ
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, napoje na bazie
czekolady, lody, sorbety, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki,
galaretki nadziewane, ciastka, puddingi, desery na zimno typu pianka, kanapki, tosty, naleśniki, paszteciki, 32 napoje bezalkoholowe,
piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mineralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napoje
o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, koktajle owocowe, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych,
43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie
prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych 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) 313805
(220) 2018 04 10
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) Orion Corporation, Espoo, FI.
(540) TRIMOZON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.

(210) 484628

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 01.15.15, 05.03.13, 05.03.15, 12.03.11, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 39 dystrybucja wody.

(111) 313806
(220) 2018 04 10
(210) 484629
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) KERDEX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.

(111) 313803
(220) 2018 04 09
(210) 484601
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) SOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

(111) 313807
(220) 2018 04 10
(210) 484631
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI, Gdynia, PL.
(540) ODWAZNI.COM ODWAŻNI WYGRYWAJĄ
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(540)

mocowane w ścianach, toalety do umieszczenia w przenośnych budynkach, pojedyncze toalety odlewane z materiału kompozytowego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
umywalki do mycia rąk będące częścią instalacji sanitarnych.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 26.03.19, 26.03.23,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], artykuły papiernicze do pisania, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], bloki do pisania [listowe], broszury, formularze [blankiety, druki], kalendarze,
katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], plakietki papierowe, papier,
papier do pisania [listowy], papier do zawijania, papier w arkuszach
[artykuły piśmienne], pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, plakaty reklamowe, plakaty z papieru, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, przyrządy do pisania, pudełka
na pióra, pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe
z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zakreślacze,
18 torby, torby płócienne, torby plażowe, torby pamiątkowe, torby
uniwersalne, torby zakupowe, 41 doradztwo zawodowe, edukacja,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
imprez i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i zawodów sportowych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 44 doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, porady psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, pomoc medyczna, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychologów, porady psychologiczne.
(111) 313808
(220) 2018 03 15
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) CZAJA DOROTA RÓŻA, Gdańsk, PL.
(540) TOILUX
(540)
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(210) 483560

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.03.01, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 przenośne budynki metalowe stanowiące obudowę
toalety, 11 toaleta, przenośne toalety, wodoszczelne toalety, pojedyncze wstawione toalety, toalety z funkcją sterylizacji, toalety przystosowane dla pacjentów, pojedyncze toalety wytłaczane ze stali,
toalety wyposażone w urządzenia myjące, pojedyncze toalety za-

(111) 313809
(220) 2018 04 10
(210) 484636
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) Intervet International B.V., Boxmeer, NL.
(540) CHORULON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego.
(111) 313810
(220) 2018 04 10
(210) 484647
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) STRUGAŁA PIOTR USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE, Ruda
Śląska, PL.
(540) DACHY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 07.01.08, 07.01.24,
07.03.02, 07.03.11, 07.03.12, 26.07.19, 26.04.02
(510), (511) 37 budowa dachów, rozbiórka dachów, izolowanie dachów, izolacja dachów, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć
dachowych, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, izolacja
ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, układanie dachówek i płytek łupkowych, instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, naprawa dachów, konserwacja dachów, montaż belkowania dachu, pokrywanie dachów papą,
ponowna obróbka powierzchni dachów, konserwacja i naprawa
rynien dachowych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie
z bloczków.
(111) 313811
(220) 2018 04 10
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) DROBIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Party Mix KUBEŁEK PYSZNOŚCI
(540)

(210) 484648

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone, gotowane owoce i warzywa, galaretki, jaja,
przetwory z mięsa i drobiu.
(111) 313812
(220) 2018 04 11
(210) 484682
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) CENTRUM ASYSTY SZKODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CAS CENTRUM ASYSTY SZKODOWEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 36 usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe.
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(111) 313813
(220) 2018 04 11
(210) 484684
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNOHANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn, PL.
(540) KĘTRZYŃSKI 1945
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 30 majonezy, musztardy, ciasta, sosy.
(111) 313814
(220) 2018 04 11
(210) 484686
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) BĘTKOWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Raciechowice, PL.
(540) EMERALLD
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 01.15.19, 29.01.12, 27.05.09
(510), (511) 1 nawozy organiczne, nawozy do trawy, 31 trawy (rośliny), nasiona traw, 35 usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
44 pielęgnacja trawników, usługi ogrodnicze, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych.
(111) 313815
(220) 2018 04 11
(210) 484691
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) ALTVATER Gessler-J.A.BACZEWSKI Likörerzeugung GmbH,
Wiedeń, AT.
(540) SUWEREN
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe i likiery.
(111) 313816
(220) 2018 04 11
(210) 484704
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) POSCO DAEWOO Corporation, Seul, KR.
(540) DAEWOO
(510), (511) 7 silniki inne niż do pojazdów lądowych, 12 silniki do pojazdów lądowych.
(111) 313817
(220) 2018 04 11
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) POSCO DAEWOO Corporation, Seoul, KR.
(540)
(540)

(210) 484717

(531) 26.11.07, 26.11.12
(510), (511) 7 silniki inne niż do pojazdów lądowych, 12 silniki do pojazdów lądowych.
(111) 313818
(220) 2018 04 12
(210) 484727
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) INNOVAK GLOBAL, S.A. DE C.V., Chihuahua, MX.
(540) NUTRI-K
(510), (511) 1 chemikalia rolnicze, leśne i ogrodnicze, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów i środków pasożytobójczych, preparaty biologiczne, inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom
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pszenicy, kompost, nawozy, konserwanty kwiatowe, preparaty nawozowe.

(111) 313819
(220) 2018 04 12
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) DREAMSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DREAMSOUND
(540)

(210) 484728

Kolor znaku: pomarańczowym
(531) 27.05.01, 29.01.11, 27.05.19, 27.05.25
(510), (511) 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, filmy kinowe
(produkcja), informacja o imprezach rozrywkowych, kina, komponowanie muzyki dla osób trzecich, kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, montaż filmów, montaż filmów fotograficznych,
montaż filmów kinematograficznych, montaż filmów kinowych,
montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż programów radiowych, montaż
programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż (obróbka) taśm wideo, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
nagrywanie muzyki, nagrywanie (filmowanie) na taśmach wideo,
obsługa studia filmowego, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych), organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie przyjęć, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk
w celach rozrywkowych, postsynchronizacja, prezentowanie ścieżek
dźwiękowych nagrań wideo, produkcja filmów, produkcja filmów
animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja
filmów wideo, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja muzyczna, produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja piosenek do filmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów dźwiękowych,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja rozrywki audio,
produkcja filmów na taśmach wideo, przedstawienia teatralne, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe,
realizacja filmów w studiach, rozrywka, rozrywka filmowa, studia filmowe, studia nagrań (usługi), świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej
i telewizyjnej, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo,
telewizyjne usługi rozrywkowe, telewizyjne programy rozrywkowe,
usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi kompozycji muzycznych, usługi koncertów muzycznych, usługi nagrywania i produkcji
audio, usługi obrazów cyfrowych, usługi orkiestr, usługi prezentacji
audiowizualnych, usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej,
usługi produkcji taśm audio, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usługi studiów filmowych, usługi studiów nagrań
dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów
nagrań w zakresie wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji
dysków z dźwiękiem, usługi studiów telewizyjnych, usługi studiów
w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie muzycznych studiów
nagrań, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań
audio i wideo, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
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usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie produkcji
filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie rozrywki
kinematograficznej, usługi związane z produkcją rozrywki w formie
filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji,
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo,
wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie studiów
filmowych, wynajmowanie studiów nagraniowych, wynajmowanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów
do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
filmów kinematograficznych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie maszyn i urządzeń kinematograficznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie projektorów kinowych, wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę,
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urządzeń do reprodukcji dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, wypożyczanie wideo, wypożyczanie zapisanych
nośników danych w celach rozrywkowych, zapewnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań.

(111) 313820
(220) 2018 04 12
(210) 484745
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 21
(732) PANAS ANDRZEJ PANAS SCHODY, Mysłaków, PL.
(540) BOSCO STUDIO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi drewniane parkietowe, podłogi drewniane, drewniane podłogi parkietowe, drewniane
podłogi sportowe, podłogi z drewna, podłogi z twardego drewna,
schody niemetalowe, schody (stopnie) niemetalowe, niemetalowe
pokrycia na schody.
(111) 313821
(220) 2018 04 12
(210) 484761
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MEGABAŃKA
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 313822
(220) 2018 04 12
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) HUT-PUS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Hp &quot;HUT-PUS&quot;
(540)

(210) 484766

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie
pojazdów, mycie pojazdów, mycie samochodów, pranie, 39 usługi
transportowe autobusowe, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kierowców, organizowanie wycieczek, rezerwowanie
miejsc na podróże, transport podróżnych, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc na podróż, transport
samochodowy, pośrednictwo w transporcie, turystyka [zwiedzanie],
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie [bufety],
kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
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produktami i transportem, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej.

(111) 313823
(220) 2018 04 12
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) MEGA BAŃKA
(540)

(210) 484767

Kolor znaku: niebieski, żółty, różowy, czerwony, zielony, fioletowy,
pomarańczowy, biały
(531) 27.05.03, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 27.05.02
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 313824
(220) 2014 08 25
(210) 432617
(151) 2018 09 10
(441) 2014 12 08
(732) HASCO TM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa, Wrocław, PL.
(540) ATOPICAL
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 313825
(220) 2015 03 30
(210) 440838
(151) 2018 09 18
(441) 2015 07 20
(732) PACK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) PACKPLUS
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnopomarańczowy, pomarańczowy, biały
(531) 07.03.12, 07.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 opakowania z tektury, papieru, kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania ujęte w tej klasie, czcionki
drukarskie, matryce drukarskie, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe z papieru
lub kartonu, pudełka kartonowe lub papierowe, wydruki graficzne,
wyroby z kartonu mianowicie afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka [do pakowania przemysłowego], kartonowe pudełka
do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie składanej, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka na prezenty, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu,
pudełka kartonowe, pudełka z papieru lub kartonu, papier offsetowy, nieprzepuszczające powietrza opakowania z papieru, opakowania na butelki z kartonu lub papieru, opakowania na żywność, etykiety, etykiety z papieru, samoprzylepne etykiety drukowane, druki
litograficzne, druki, drukowane materiały reklamowe i ulotki, 40 drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie fleksograficzne, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], druk sitowy, drukowanie reklam, usługi druku, usługi drukowania, drukarskie usługi
wykańczalnicze, oprawianie [zszywanie] druków, usługi cyfrowego
drukowania, usługi druku offsetowego, usługi drukowania fleksograficznego, usługi składania druku, usługi wykańczania druków [cięcie,
składanie, sklejanie], poligrafia, 42 projektowanie opakowań, testowanie materiałów, doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
wzornictwo przemysłowe.
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(111) 313826
(220) 2015 04 20
(210) 441635
(151) 2018 09 06
(441) 2015 08 03
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SuperAlgae
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi udzielania porad i informacji handlowych dla
konsumentów w punktach informacji konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, analizy
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi doradcze w zarządzania działalnością gospodarczą .
(111) 313827
(220) 2015 11 18
(210) 449357
(151) 2018 08 22
(441) 2016 02 29
(732) POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciąż, PL.
(540) POLMLEK ulubiony TWARÓG Jedz, z czym lubisz... Polskie
mleko OTWÓRZ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 11.03.14, 26.01.16, 26.01.18, 25.01.15, 27.05.01, 26.13.25,
26.04.06, 26.04.18, 01.03.02, 29.01.13
(510), (511) 29 jogurty, kazeina do celów spożywczych, kefir, napoje mleczne, masło, mleko, margaryna, śmietana, twarogi, twarożki,
mleczne produkty i przygotowywane na bazie mleka, oleje jadalne
i tłuszcze, podpuszczka, sery, serki, serwatka.
(111) 313828
(220) 2015 11 18
(210) 449382
(151) 2018 08 22
(441) 2016 02 29
(732) POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIKO
(510), (511) 29 jogurty, kazeina do celów spożywczych, kefir, napoje mleczne, masło, mleko, margaryna, śmietana, twarogi, twarożki,
mleczne produkty i przygotowywane na bazie mleka, oleje jadalne
i tłuszcze, podpuszczka, sery, serki, serwatka.
(111) 313829
(220) 2014 10 13
(151) 2018 09 10
(441) 2015 02 02
(732) LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DISCOPOLO WSZECHCZASÓW HIT
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja audycji i filmów reklamowych
dla radia, telewizji, filmu i Internetu, obsługa menadżerska produkcji
telewizyjnej i filmowej, organizowanie pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku mediów i reklamy, 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, widowisk rozrywkowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym udziałem widzów, emisja
telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu
cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, 41 produkcja filmów, reportaży, programów telewizyjnych, zwłaszcza muzycznych, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów z interaktywnym
udziałem widzów i słuchaczy.
(111) 313830
(220) 2018 02 05
(210) 481995
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 09
(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
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, 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) 313831
(220) 2018 02 05
(210) 481997
(151) 2018 08 06
(441) 2018 04 09
(732) WOJENKOWSKI WOJCIECH ZAKŁADY PRODUKCJI
CUKIERNICZEJ VOBRO, Brodnica, PL.
(540) Vobro Frutti di Mare
(540)

(210) 434434
Kolor znaku: brązowy, złoty, biały
(531) 09.01.10, 03.09.14, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, 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) 313832
(220) 2018 02 16
(210) 482456
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) STAŚKO PIOTR VERTI-SUN P.H.U., Poznań, PL.
(540) VERTI-SUN
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, rolety metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, markizy
metalowe, żaluzje oświetleniowe, żaluzje do pojazdów, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, niemetalowe rolety zewnętrzne do okien, rolety do użytku zewnętrznego (niemetalowe i nietekstylne), żaluzje wewnętrzne,
niemetalowe akcesoria do żaluzji, rolety okienne, rolety do użytku
wewnętrznego, taśmy do żaluzji, markizy z materiałów tekstylnych
i z tworzyw sztucznych, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, materiały tekstylne do użytku w produkcji żaluzji, plisowane zasłony, parapety, 37 montaż, naprawa i konserwacja żaluzji, rolet, okien, osłon
okiennych, bram, drzwi, markiz, parapetów.
(111) 313833
(220) 2018 02 20
(210) 482607
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 16
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) EMOJ
(510), (511) 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 reklama,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej lizaków, wyrobów cukierniczych i słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej lizaków, wyrobów
cukierniczych i słodyczy.
(111) 313834
(220) 2017 11 13
(210) 478854
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) STACON TIS DUSZAK SPÓŁKA JAWNA, Kadzidło, PL.
(540) CC stacon
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.07
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 37 budowa galerii,
budowa domów, budowa dróg, budowa tuneli, budowa biur, budowa autostrad, budowanie nieruchomości, budowa rurociągów, budowa ulic, budowa przeszklonych pomieszczeń, budowa konstrukcji
podziemnych, budowa obiektów sportowych, budowa fundamentów dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, układanie i budowa rurociągów, budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa pasaży podziemnych, budowa
parkingów wielopoziomowych, budowa systemów odwadniających,
budowa konstrukcji stalowych na budynki, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby
przemysłu, budowa konstrukcji do przechowywania ropy naftowej,
budowa obiektów do magazynowania gazu naturalnego, usługi
doradcze w zakresie budowania, budowlany sprzęt (wynajem-),
izolowanie rurociągów, izolowanie budynków, usługi dekarskie, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 42 projektowanie budowlane,
projektowanie konstrukcji, projektowanie techniczne, projektowanie rurociągów, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
projektowanie techniczne i doradztwo, profesjonalne doradztwo
w zakresie architektury, opracowywanie projektów budowlanych,
opracowywanie projektów technicznych, opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych .
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(111) 313835
(220) 2017 11 23
(210) 479358
(151) 2018 09 07
(441) 2018 02 05
(732) AJK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krasne, PL.
(540) AS JOLANTA UBERMAN
(540)

Kolor znaku: brązowy, czerwony, biały
(531) 26.03.18, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 30 bułki, bułka tarta, babeczki, chipsy zbożowe, chrupki
zbożowe, chleb, chleb bezglutenowy, ciasta, ciastka, tarty, wyroby
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn do wypieków, gofry, grzanki, ciastka, kanapki, lody, makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki,
pieczywo, pierożki, placki, ptysie, potrawy na bazie mąki, przyprawy,
słodycze, spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze, preparaty
zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: pieczywa i wyrobów cukierniczych, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, catering, kawiarnie, pizzerie.
(111) 313836
(220) 2017 11 24
(210) 479416
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) SALSARULO PHARMA, Boulogne-Billancourt, FR.
(540) MELAXOSE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, lecznicze i weterynaryjne,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych.
(111) 313837
(220) 2017 11 27
(151) 2018 09 10
(441) 2018 01 22
(732) FUNDACJA STOMIL, Olsztyn, PL.
(540) STOMILEK PIŁKARSKA AKADEMIA
(540)

(210) 479460

Kolor znaku: żółty, czarny, błękitny, niebieski, szary, biały, różowy
(531) 03.07.09, 03.07.24, 24.01.09, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych w tym: druków, prospektów, broszur, nalepek papierowych,
gazet, dystrybucja przedmiotów z nadrukiem reklamowym w postaci znaku towarowego w tym: kubków, koszulek, maskotek, plakatów,
banerów, dyplomów, czapek, strojów sportowych, toreb, plecaków,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w postaci kostiumu
w formie znaku towarowego, reklama telewizyjna i reklama bilbordowa, 41 usługi związane z organizacją imprez sportowych, pokazów
sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.
(111) 313838
(220) 2017 11 27
(210) 479465
(151) 2018 09 10
(441) 2018 01 22
(732) Colonnade Insurance S.A., Luksemburg, LU.
(540) TRAVEL PROTECT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, materiały reklamowe, w tym: ogólne warunki ubezpieczenia, dedyko-
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wane listy do klienta, materiały reklamowe polegające na dedykowanych e-mailach do klienta, notesy, polisy ubezpieczeniowe, reklama
telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, reklama drukowana,
marketing reklam, ulotki i druki reklamowe, broszury i katalogi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi telemarketingu, prezenter (ulotka) do wykorzystania w punktach obsługi klienta w bankach, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia
w podróży, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia bagażu,
odwołanego lotu, zmiany terminu podróży, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
podpisywanie umów ubezpieczeniowych, administrowanie ubezpieczeniami oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, zarządzanie ubezpieczeniami polegające na wypłacie ubezpieczonemu
świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
usługi w zakresie polis ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, świadczenie usług
ubezpieczeniowych także on-line.

(111) 313839
(220) 2017 11 28
(210) 479495
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) ŚWITAJSKA ANNA, Sopot, PL.
(540) SMAK SŁOWA
(510), (511) 9 e-booki, programy komputerowe, aplikacje na telefony
komórkowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, dyski kompaktowe CD-ROM, dyski kompaktowe DVD-ROM, dyski magnetyczne,
dyski optyczne, filmy animowane, filmy rysunkowe animowane, gry
komputerowe, interfejsy komputerowe, komputery, liczydła, linijki,
magnesy dekoracyjne, oprogramowania komputerowe, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod myszy komputerowe, programy komputerowe, programy multimedialne, publikacje
elektroniczne, 16 afisze, plakaty, aktówki, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze, bajki, bloki rysunkowe, czasopisma, farby, flamastry,
gumki, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kolorowanki, komiksy,
książki, książki dla dzieci, lektury szkolne, łamigłówki, materiały piśmienne, naklejki, nalepki, notesy, ołówki, opowiadania, podręczniki,
powieści, publikacje, pastele, pędzle, piórniki, przybory do pisania,
przybory do rysowania, publikacje drukowane, teczki na dokumenty,
temperówki, ulotki, wiersze, wykłady drukowane, zeszyty, zakładki
do książek, 28 gry, gry planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, kukiełki, lalki, pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, 35 usługi sprzedaży
książek-on-line, hurtowo, detalicznie, usługi sprzedaży obejmujące
następujące towary: e-booki, programy komputerowe, aplikacje
na telefony komórkowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
dyski kompaktowe CD-ROM, dyski kompaktowe DVDROM, dyski
magnetyczne, dyski optyczne, filmy animowane, filmy rysunkowe
animowane, gry komputerowe, interfejsy komputerowe, komputery,
liczydła, linijki, magnesy dekoracyjne, oprogramowania komputerowe, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, podkładki pod
myszy komputerowe, programy komputerowe, programy multimedialne, publikacje elektroniczne, afisze, plakaty, aktówki, artykuły
biurowe, artykuły papiernicze, bajki, bloki rysunkowe, czasopisma,
farby, flamastry, gumki, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kolorowanki, komiksy, książki, książki dla dzieci, lektury szkolne, łamigłówki,
materiały piśmienne, naklejki, nalepki, notesy, ołówki, opowiadania,
podręczniki, powieści, publikacje, pastele, pędzle, piórniki, przybory do pisania, przybory do rysowania, publikacje drukowane, teczki
na dokumenty, temperówki, ulotki, wiersze, wykłady drukowane, zeszyty, zakładki do książek, gry, gry planszowe, gry towarzyskie, karty
do gry, kukiełki, lalki, pluszowe zabawki, puzzle, zabawki, usługi reklamowe związane z książkami, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama korespondencyjna, reklama online, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 39 usługi
turystyczne, a mianowicie usługi organizacji wycieczek, zwiedzania
turystycznego oraz udzielania informacji turystycznej, usługi organizowania wycieczek szlakiem pisarzy, artystów, znanych osób,
41 usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie seminariów,
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sympozjów, zjazdów, konferencji, wykładów, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line, usługi gier świadczone on-line, publikowanie książek, prowadzenie usług w zakresie: edukacji, klubów czytelniczych,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja
programów radiowych lub telewizyjnych, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, tłumaczenia, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi publikowania
książek, książek elektronicznych (e-booków), wystawianie spektakli,
wydawanie audiobooków, wypożyczanie książek, 43 prowadzenie
usług w zakresie klubokawiarni, kafeterii, kawiarni, lokali gastronomicznych, 45 usługi licencji słuchowisk radiowych, licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi agencji licencjonującej prawa autorskie, licencjonowanie praw do filmów, słuchowisk, produkcji telewizyjnych, produkcji audio, wideo.

(111) 313840
(220) 2017 11 30
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 12
(732) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna, PL.
(540) 2 START ISOTONIC DRINK
(540)

(210) 479568

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje przystosowane
do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze,
leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności,
preparaty medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów
farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do oczyszczania
i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszczające,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspakajające
i wzmacniające, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne,
32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, napoje izotoniczne,
wody mineralne, wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe,
syropy, esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki
i proszki do przyrządzania napojów.
(111) 313841
(220) 2017 11 30
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 12
(732) EDUSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) EDU SENSE
(540)

(210) 479574

Kolor znaku: biały, błękitny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe
do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, e-booki,
publikacje elektroniczne w postaci biuletynów informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów, publikacje elektroniczne, w tym materiały
dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia
oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/
lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety, czasopisma, katalogi, drukowane materiały dydaktyczne, w tym materiały
dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 za-
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bawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne,
zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry elektroniczne, 41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu, działalność
naukowo-dydaktyczna, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, informacja
o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne,
usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć,
wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków
i audiobooków, usługi informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.

(111) 313842
(220) 2017 11 30
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 12
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) BEER CRUNCH IDEALNE DO PIWA
(540)

(210) 479599

(531) 02.09.14, 11.03.02, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 29 bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane-w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe, czipsy ziemniaczane,
daktyle, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane,
nasiona spożywcze, opiekane wodorosty, orzechy preparowane,
orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, orzechy
włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, pestki słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki
ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone owoce,
suszone owoce subtropikalne, warzywa suszone, wiórki kokosowe,
30 batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki
słodkie], bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka,
ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki
miętowe, cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze],
gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki,
orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki,
pralinki, prażona kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej,
produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze, słodycze
[cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, suchary,
tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakaa, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 313843
(151) 2018 09 10

(220) 2017 11 30
(441) 2018 02 12

(210) 479602

Nr 1/2019

(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) BEER CRUNCH
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 29 bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane-w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe, czipsy ziemniaczane,
daktyle, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane,
nasiona spożywcze, opiekane wodorosty, orzechy preparowane,
orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, orzechy
włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, pestki słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki
ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone owoce,
suszone owoce subtropikalne, warzywa suszone, wiórki kokosowe,
30 batony lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki
słodkie], bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka,
ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki
miętowe, cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze],
gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza
owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki,
orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki,
pralinki, prażona kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej,
produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze, słodycze
[cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, suchary,
tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakaa, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 313844
(220) 2017 11 30
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 12
(732) POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator, PL.
(540) Musli Serduszka
(540)

(210) 479605

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane,
płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
(111) 313845
(220) 2017 12 04
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.

(210) 479673
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(540)
(540)

(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 02.09.01, 19.13.21, 05.03.14, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 38 udostępnianie komputerowej bazy danych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], programowanie komputerowe, projektowanie
oprogramowania komputerowego.
(111) 313846
(220) 2017 12 04
(151) 2018 09 25
(441) 2018 02 19
(732) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) Swee-Ty by PCF
(540)
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(210) 479714

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony,
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
płyny do kąpieli, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, pianki do golenia,
wody toaletowe, mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów,
proszki i płyny do zębów.
(111) 313847
(220) 2017 12 04
(210) 479715
(151) 2018 09 25
(441) 2018 02 19
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 26.11.21, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i seminariów, organizowanie
pokazów i imprez handlowych, usługi wydawnicze w zakresie gazet,
czasopism i książek.
(111) 313848
(220) 2017 12 04
(210) 479720
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 26
(732) FOLPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kościan, PL.
(540) FOLPLAST

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 21.03.07, 01.13.05, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące do pakowania,
taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, worki z tworzyw
sztucznych do pakowania, płachty papierowe ochronne, artykuły
papiernicze, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
papier, karton, tektura, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby
z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, koperty, uniwersalne
woreczki z tworzyw sztucznych, chusteczki higieniczne papierowe, papier toaletowy, rolki papieru toaletowego, ręczniki papierowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały
uszczelniające i izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych (półprodukty),
folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie maskujące, izolacyjne, do ściółkowania, torby z gumy do pakowania.
(111) 313849
(220) 2017 12 04
(151) 2018 09 24
(441) 2018 02 19
(732) PHARMA C FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, PL.
(540) a Active Juice vege
(540)

(210) 479729

(531) 05.13.01, 27.05.01, 05.03.13, 27.05.08
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, żele pod prysznic, szampony,
sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
płyny do kąpieli, preparaty do kąpieli, kremy kosmetyczne, kremy
do rąk, mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki do opalania, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, pianki do golenia,
wody toaletowe, mleczka i balsamy po goleniu, pasty do zębów,
proszki i płyny do zębów.
(111) 313850
(220) 2017 12 04
(210) 479731
(151) 2018 09 14
(441) 2018 02 19
(732) VELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) DOBRE SKLEPY ROWEROWE
(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, czerwony, fioletowy, zielony, żółty
(531) 26.11.07, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie szkoleń i seminariów, organizowanie
pokazów i imprez handlowych, usługi wydawnicze w zakresie gazet,
czasopism i książek.
(111) 313851
(220) 2017 12 06
(210) 479787
(151) 2018 09 14
(441) 2018 02 19
(732) HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) Eccellente ANNO 1993 RICETTA ORIGINALE L’APERITIVO DOLCE
QUALITA SUPERIORE TOTINO Eccellente RICETTA ORIGINALE BIANCO
QUALITA SUPERIORE HERBAL APERITIF, PRODUCED ACCORDING TO
THE ORIGINAL RECIPE, GUARANTEE OF THE EXCELLENT QUALITY
ZŁOTY MEDAL 2009 ANNO 1993 PRO EXPO
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, złoty, czerwony, szary, jasnozielony
(531) 01.15.25, 02.03.08, 19.07.01, 25.01.15, 25.01.01, 03.01.02,
26.04.02, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15, 24.05.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy, rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie,
esencje i ekstrakty alkoholowe.
(111) 313852
(220) 2017 12 07
(210) 479859
(151) 2018 09 25
(441) 2018 02 26
(732) ŁAKOMCZYK URSZULA, ŁAKOMCZYK JANUSZ BIURO
RACHUNKOWE FAKTURKA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) FAKTURKA
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość i audyt, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm.
(111) 313853
(220) 2017 12 07
(210) 479862
(151) 2018 09 10
(441) 2018 02 26
(732) ŁAKOMCZYK URSZULA, ŁAKOMCZYK JANUSZ BIURO
RACHUNKOWE FAKTURKA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) Biuro Rachunkowe FAKTURKA
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość i audyt, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm.
(111) 313854
(220) 2017 12 08
(210) 479914
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 MILITEC-1
(510), (511) 4 uszlachetniacze metalu, dodatki do olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych, hydraulicznych.
(111) 313855
(220) 2017 12 13
(210) 480100
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 03
(732) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane, PL.
(540) PIEROŃSKO
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny, brązowy, beżowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.01.04, 06.01.02, 25.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
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(111) 313856
(220) 2017 12 15
(210) 480210
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) CBC Kabushiki Kaisha (CBC Co., Ltd.), Tokio, JP.
(540) CBC
(540)

(531) 27.01.12, 27.05.22
(510), (511) 1 pasty oraz kleje i preparaty klejące inne niż do materiałów papierniczych lub do stosowania w gospodarstwie domowym,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty chemiczne stosowane
w przemyśle, pracach badawczych, fotografii, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nieprzetworzone żywice sztuczne, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszaniny
do gaszenia ognia, preparaty do odpuszczania i lutowania, substancje chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
spoiwa stosowane w przemyśle, nawozy, 2 tonery do drukarek laserowych, tonery do fotokopiarek, farby, 5 preparaty farmaceutyczne,
weterynaryjne i sanitarne, natłuszczony papier do celów medycznych, maski higieniczne do celów medycznych, opłatki do celów
farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, puste kapsułki na preparaty
farmaceutyczne, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże
na uszy, podpaski higieniczne, tampony higieniczne, wkładki higieniczne, majtki higieniczne, wata higroskopijna, plastry, bandaże opatrunkowe, kolodium do celów farmaceutycznych, wkładki do stanika
dla karmiących matek, materiały dentystyczne, pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, 9 urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, aparaty i przyrządy laboratoryjne, aparaty i przyrządy optyczne, aparaty i przyrządy fotograficzne, aparaty i przyrządy kinematograficzne, aparaty i instrumenty
pomiarowe, kamery monitoringu i inne urządzenia i aparaty telekomunikacyjne, rękawice ochronne przeciwko wypadkom, maski przeciwpyłowe, maski gazowe, maski spawalnicze, odzież ognioodporna,
maszyny i urządzenia do dystrybucji i regulacji energii, przetwornice
jednotwornikowe, modyfikatory fazowe, baterie i ogniwa, elektryczne i magnetyczne mierniki i urządzenia testujące, elektryczne przewody drutowe i kable, brzęczyki elektryczne, rdzenie magnetyczne,
druty rezystancyjne, elektrody, 35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie elektrycznych maszyn i urządzeń, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie urządzeń i aparatów fotograficznych i artykułów fotograficznych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nawozów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie farb.
(111) 313857
(220) 2017 12 18
(210) 480221
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) CODETWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) CodeTwo
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
i aplikacje desktopowe, oprogramowanie i aplikacje serwerowe,
oprogramowanie I aplikacje mobilne, oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail, oprogramowanie do synchronizacji, migracji i tworzenia kopii zapasowych danych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM),
oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, serwery w chmurze,
elektroniczne bazy danych, 35 przetwarzanie danych, komputerowe
przetwarzanie danych, przetwarzanie danych w chmurze, analiza
danych biznesowych, analiza danych w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie danymi w chmurze, skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych on-line, kompilacja informacji statystycznych,
opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, sporządzanie informacji statystycznych dotyczących
działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, usługi obejmujące
tworzenie, rejestrację i transkrypcję danych statystycznych, opracowywanie informacji statystycznych w chmurze, usługi sprzedaży
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on-line w zakresie programów komputerowych, 42 programowanie
komputerów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie systemów komputerowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
sprzedaż i dystrybucja usług chmurowych oferowanych przez osoby trzecie, chmura obliczeniowa, zasoby w chmurze, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line
nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników
programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, utrzymywanie, projektowanie
i opracowywanie elektronicznych bazy danych, usługi składowania
danych.

(111) 313858
(220) 2017 12 29
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) CHMIELEWSKI ADAM, Warszawa, PL.
(540) exo
(540)

(210) 480633

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły piśmienne: długopisy, pióra kulkowe, pióra wieczne, cienkopisy, 35 eksponowanie towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie tradycyjnym lub sklepie
internetowym z długopisami, piórami kulkowymi, piórami wiecznymi, cienkopisami, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej długopisów, piór kulkowych, piór wiecznych, cienkopisów, prowadzenie
usług reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty mailowej, portali społecznościowych, poczty tradycyjnej, usługi telemarketingu.
(111) 313859
(220) 2018 01 05
(210) 480843
(151) 2018 09 24
(441) 2018 03 05
(732) WŁODARSKI WIESŁAW, Kraków, PL.
(540) MEGAMI SUSHI
(510), (511) 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, snack-barów, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi kawiarni, kafeterii.
(111) 313860
(220) 2018 01 10
(210) 480987
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ADULTS POWER
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe.
(111) 313861
(220) 2018 01 10
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) SIKORA PAWEŁ, Ustroń, PL.
(540) SNACKI MIĘSNE

(210) 480994
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie mięsa,
przetworzone produkty mięsne.
(111) 313862
(220) 2018 01 12
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) COPY GENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COPY GENERAL
(540)

(210) 481064

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 01.01.02
(510), (511) 35 fotokopiowanie, kserografia, powielanie dokumentów, powielanie rysunków, projektowanie materiałów reklamowych,
wykonywanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów
reklamowych, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamy graficznej,
usługi przygotowania księgi identyfikacji wizualnej dla firm, archiwizacja dokumentów, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych,
usługi biurowe, kompleksowa obsługa przychodzącej, wychodzącej
i wewnętrznej poczty firmowej, usługi segregacji przesyłek przychodzących, usługi wewnętrznego obiegu papierowych i elektronicznych dokumentów w firmie, usługi w zakresie organizowania i obsługi kancelarii pocztowej dla osób trzecich, usługi doradcze w zakresie
przygotowywania, zarządzania i dystrybucji dokumentów wewnątrz
firmy oraz między firmą a klientem, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń biurowych, 39 usługi kurierskie, dostawa materiałów i dokumentów, doręczanie przesyłek, 40 usługi
drukowania, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie rysunków technicznych, drukowanie plakatów, drukowanie
naklejek, drukowanie fotoksiążek i kalendarzy, usługi cyfrowego drukowania książek i dokumentów na zamówienie, drukowanie na zamówienie nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich w celach
promocyjnych i reklamowych, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów-również u klientów,
oprawa książek lub dokumentów, introligatorstwo, grawerowanie
pieczątek, laminowanie, usługi usztywniania wydruków pianką lub
płytą PCV, obróbka fotograficzna, usługi poligraficzne, wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, 42 digitalizacja dokumentów, skanowanie obrazów, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie grafiki, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, usługi projektowania grafiki komputerowej,
projektowanie logo, grafiki i braw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, projektowanie kalendarzy, zarządzanie zasobami cyfrowymi.
(111) 313863
(220) 2018 01 15
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) 4 LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice, PL.
(540) 4 lingua
(540)

(210) 481098

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 26.04.17, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie języków obcych i wykonywanie
tłumaczeń, nauczanie korespondencyjne, organizowanie konkursów, organizowanie konferencji i kongresów, organizowanie wystaw
i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie galerii
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie przedszkoli, or-
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ganizowanie szkół, uczelni, obozy językowe, obozy wypoczynkowe,
obozy sportowe, prowadzenie ośrodków kultury i bibliotek, publikacje multimedialne i internetowe programów popularnonaukowych,
seminaria, staże, publikowanie tekstów inne niż reklamowe, szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenia umiejętności personalnych
oraz rozwijanie zasobów pracowników, produkcja filmów, produkcja
programów radiowych, produkcja fotografii w zakresie nauczania,
rozrywki, sportu i rekreacji, usługi związane z edukacją, nauczaniem
i kształceniem w stopniu podstawowym i zaawansowanym, w tym
z internatem, wszelkie szkolenia doradcze, wypożyczanie nagrań,
wypożyczanie sprzętu i książek do nauki edukacji.
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(111) 313866
(220) 2018 01 16
(210) 481170
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) NAGiE GÓRALKI 2 smak wanilii SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH
KAWAŁKACH
(540)

(111) 313864
(220) 2018 01 15
(210) 481101
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ODRY WODZISŁAW,
Wodzisław Śląski, PL.
(540) MKS „ODRA” WODZISŁAW ŚLĄSKI 1922
(540)

Kolor znaku: błękitny, czarny, złoty, czerwony, zielony
(531) 03.07.01, 05.05.19, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 prowadzenie działalności sportowej, organizowanie
zawodów sportowych.
(111) 313865
(220) 2018 01 16
(210) 481165
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) NAGiE GÓRALKI 2 extra kakaowe SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH
KAWAŁKACH
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, szary, brązowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 27.07.01, 08.01.19, 05.07.01
(510), (511) 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 cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki
owocowe jako słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki 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.

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty, czerwony, szary, brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.05.19
(510), (511) 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 cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki
owocowe jako słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marcepan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki 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) 313867
(220) 2018 01 16
(210) 481172
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) NAGiE 2 GÓRALKI z arachidami SŁODKA RADOŚĆ W DWÓCH
KAWAŁKACH
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, szary, brązowy, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.07.01, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.07.06
(510), (511) 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 cukierki, karmelki, lizaki, wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, galaretki
owocowe jako słodycze, pastylki jako słodycze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, słodycze, dropsy owocowe jako słodycze, marce-
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pan, cukierki miętowe, praliny, musli, batoniki 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) 313868
(220) 2018 01 18
(210) 481263
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin, PL.
(540) BROWAR TENCZYNEK 1553
(540)

(531) 27.05.01, 25.01.15, 06.19.17, 02.01.01, 24.09.01, 27.07.01,
24.01.05
(510), (511) 32 piwo, słód, produkty piwowarskie, woda, wody mineralne, wody źródlane, napoje owocowe, soki, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowy poncz ryżowy
[sikhye], cola, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, likiery
bezalkoholowe, lemoniada, mieszanki do sporządzania 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) 313869
(220) 2018 01 18
(210) 481283
(151) 2018 09 11
(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, fioletowy, zielony
(531) 01.01.01, 24.09.02, 26.01.02, 26.04.02, 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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(111) 313870
(220) 2018 01 19
(210) 481337
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 09
(732) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów, PL.
(540) OFTALABS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące oraz
toaletowe, dezodoranty osobiste, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, specjalne meble
do celów medycznych, gumowe artykuły do higieny, bandaże ortopedyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego lub
przemysłowego lub działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, reklama połączona z usługami doradztwa
biznesowego, zarządzania i administrowania działalnością handlową, przemysłową lub gospodarczą lub reklama radiowa, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, usługi badawczo-rozwojowe, doradztwo
technologiczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk
przyrodniczych, analizy, badania i usługi chemiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania fizyczne, próby kliniczne, usługi
inżynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie
technologii informacyjnych, usługi inżynierskie w zakresie ocen,
opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, opieka medyczna, usługi higieniczne i kosmetyczne dla
ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby lub placówki,
usługi rolnicze, ogrodnicze i leśnictwa, analizy medyczne związane
z leczeniem osób, prześwietlenia rentgenowskie, pobierania próbek
krwi, sztuczne zapładnianie, porady aptekarskie, hodowla zwierząt,
uprawa roślin, ogrodnictwo, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, projektowanie ogrodów.
(111) 313871
(220) 2018 01 22
(210) 481393
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symaidee
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne i środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu leczniczym,
probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne
do celów leczniczych, mianowicie kremy przeciwgrzybiczne, żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(111) 313872
(220) 2018 01 22
(210) 481394
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symaidee Symphar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne i środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu leczniczym,
probiotyki, prebiotyki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne
do celów leczniczych, mianowicie kremy przeciwgrzybiczne, żywność dla niemowląt i produkty dietetyczne dla osób chorych, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
(111) 313873
(220) 2018 01 22
(210) 481410
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 30
(732) ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
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(540) ant
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery do łączenia
urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery do sieci Ethernet,
adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu
flash, adaptery prądu zmiennego, adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne, akceleratory karty graficznej, akceleratory
do montowania odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, akumulatory nikolowo-kadmowe, akumulatory
zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii elektrycznej, analizatory fizykalne inne
niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory
fotometryczne inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne, analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny do odbioru
programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne, anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie strefowe, anteny satelitarne, anteny
satelitarne do transmisji satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura
do komunikacji sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii,
aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca
energię elektryczną, aparatura łącznościowa, aparatura optyczna
na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem,
automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe, bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy do komputerów,
bezprzewodowe peryferia komputerowe, bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy,
biometryczne systemy kontroli dostępu, bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe kable elektryczne, bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła
bezpieczeństwa, boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne, bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jed-
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nostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych, dźwięku
lub obrazów, cewki chipowe, cewki dławikowe do użytku w urządzeniach elektrycznych, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne,
cewki induktory, cewki magnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety
komputerowe, chipy elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, cyfrowe odbiorniki radiowe DAB, cyfrowe
procesory sygnałów, cyfrowe skanery graficzne, cyfrowe skanery
wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części do komputerów, części
i akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste dyski komputerowe, czyste dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów, czyste elektroniczne
karty chipowe czyste karty inteligentne, czyste karty z obwodami
scalonymi czyste karty inteligentne, czytniki kart, dane zapisane
elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe,
dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia komputerów
z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele sterowania, druty elektryczne,
duplikatory HDD, dyski do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy
elektryczne, ekrany, ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki-osłony-do kabli elektrycznych, elektrody, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż
do celów medycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne bazy danych, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne
globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące,
elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty chipowe, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne magnetyczne nośniki
do nagrywania, elektroniczne miarki, elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych,
elektroniczne obwody pamięci, elektroniczne obwody sterownicze,
elektroniczne przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy
do układów sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory,
elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne transformatory mocy, elektroniczne
układy scalone, elektroniczne urządzenia do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami,
elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki
sterujące procesami, elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub
elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne systemy kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne tablice rozdzielcze, elektryczne
tabliczki dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące,
elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia
zdalnego sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne, elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe,
elementy składowe obwodów elektrycznych, elementy układów
elektrycznych, etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki
do oznaczania przewodów elektrycznych, etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka, wtyczki i inne kontakty złącza
elektryczne, huby USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD,

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne
do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali
danych, izolowane przewody elektryczne, izolowane złącza elektryczne, jednostki energii elektrycznej, jednostki pamięci elektronicznych, jednostki zasilania transformatory, kable i przewody elektryczne, kanały do kabli elektrycznych, kanały elektroinstalacyjne,
karty graficzne do komputera, karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty magnetyczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne stanowiące oprogramowanie komputerowe, karty
mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty pamięci SD, karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci
typu flash, karty pamięci z obwodami scalonymi, karty pamięciowe,
karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty sieciowe Ethernet, karty
USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty
zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne lub elektroniczne, klucze kodowane, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL
zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB adaptery sieci bezprzewodowej, kodowane dyski, kodowane programy,
komponenty elektryczne i elektroniczne, komponenty i części
do komputerów, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany
dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe karty
sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe,
komputerowe monitory ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie
narzędziowe do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych,
komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej groupware,
komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe
płyty główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy
operacyjne, komputerowe urządzenia do programowania, komputerowe urządzenia sterujące, komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci
bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki
elektryczne, łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne, laserowe
systemy pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy
dysków twardych, magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne
nośniki programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych,
maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych-kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy, mikrofalowe
urządzenia łączności, mikrokomputery, mikroprocesory, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami, mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe-chipy, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania
danych, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy,
modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową USB, modulatory, moduły
komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły
rozszerzenia pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku
w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły układów
scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły zasilania, moni-
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torujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania
sygnałów elektronicznych, nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty pamięci
typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane nośniki
danych do użytku z komputerami, nagrane programy komputerowe,
napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy
dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych
do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych
do odczytu maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki danych w formie mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania danych, nośniki
dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, obudowy
przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, obwody
elektryczne i obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie do komputerów, okablowanie
elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramowanie
do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie do inżynierii
elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, oprogramowanie do monitorowania sieci
w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN-wirtualna sieć prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie do opracowywania
stron internetowych, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu,
oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie
do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie
elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne
do telefonów komórkowych, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie
komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych systemów
operacyjnych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji
i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania
dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogra-
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mowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych,
oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych,
oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do kompilacji
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą
sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji, API, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie
mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe
do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe
do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci
komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom
dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór sieciowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które
wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji
i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie
komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy IoT,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie komunikacyjne
do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie operacyjne
do komputerów mainframe, oprogramowanie operacyjne do sieci
LAN, oprogramowanie operacyjne USB uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach
elektronicznych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożli-
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wiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych,
oprogramowanie systemów CMS-system zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telekomunikacyjne,
oprogramowanie testowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie
użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu,
oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli-przewody, pamięć flash, pamięci
do sprzętu do przetwarzania danych, pamięci dyskowe, pamięci
elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci trwałe, pamięci układów scalonych, pamięci zewnętrzne USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele
dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane
lub do pobrania, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki-osłony-kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory
danych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory dźwięku,
procesory główne CPU, procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo-kodowej,
procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory
sygnałów, procesory użytkowe, programatory czasowe, programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia
sterujące, programy do magazynowania danych, programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, programy do przetwarzania danych, programy do sieciowych
systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, programy komputerowe do przetwarzania
danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe
do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe
do użycia w telekomunikacji, programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe
do zarządzania sieciami, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych LAN, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe-oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe umożliwiające
dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe do przeprowadzania diagnostyki systemów
komputerowych, programy sterujące komputerowe, programy systemów operacyjnych, programy systemów operacyjnych do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy dysków
twardych do komputerów, przewodniki elektryczne, przewody
do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych,
przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, publikacje
elektroniczne, punkty dostępu do sieci lokalnych LAN, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych WAN, rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych,
serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci masowe NAS, sprzęt
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do komunikacji, sprzęt do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych-elektryczne i mechaniczne, sprzęt
komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, sprzęt USB
uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki dysków twardych,
sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne
jednostki danych, systemy komputerowe, systemy przetwarzania
danych, terminale do przetwarzania danych, terminale do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia do kodowania
danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci
Point-to-Point, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do kontroli bezpieczeństwa, urządzenia do konwersji danych, urządzenia do kopiowania, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii-zasilacze UPS, urządzenia do pomiaru,
monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych, urządzenia
do przechowywania danych, urządzenia do przełączania danych,
urządzenia do regulacji energii elektrycznej, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania danych,
urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji,
urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
urządzenia do wymiany danych, urządzenia do zarządzania sieciami,
urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia pamięci
oprogramowania sprzętowego, urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące sieciowe, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe do komputerów, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania, wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory procesorów głównych
CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zewnętrzne dyski twarde
do komputerów, 42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania
do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron
głównych do sieci komputerowych, aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych,
analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, badania przemysłowe obiektów
technicznych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie
wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii
informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informa-
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cyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem
komputerowym, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne
związane z programowaniem komputerów, doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w sprawach
komputerów, doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych
baz danych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie
technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron
internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, instalacja programów
komputerowych, integracja systemów i sieci komputerowych, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji związanych z technologią
informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja
stron internetowych, kompresja danych do elektronicznego przechowywania, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania,
konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych
inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu
maszyn, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, naprawa oprogramowania komputerowego, naukowe usługi
programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
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oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line
do zarządzania danymi, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów
komputerowych, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób
trzecich, opracowywanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie
oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania
do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo /
produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów
operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie
programów do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich,
opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych, oprogramowanie przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM,
opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego,
opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu
komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych,
opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów
przetwarzania danych, opracowywanie systemów przechowywania
danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie
zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia
stron internetowych, pisanie programów do przetwarzania danych,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie
energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie
oprogramowania komputerowego, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie elektronicznych systemów
kontroli, programowanie komputerów, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi
a dostawcami, programowanie komputerów do drukowania kodów
kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie komputerów i konserwacja programów
komputerowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
komputerowe dla branży energetycznej, programowanie komputerowe do przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania
do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego
do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarza-

Nr 1/2019

nia danych EDP, programowanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach
online, programowanie oprogramowania do reklamy online, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie
programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu
multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie baz danych, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacniania
i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem
dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej,
projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej
transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu,
transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych
baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych,
projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej,
projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie intranetu, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania
terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania
komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania
do urządzeń wbudowanych, projektowanie płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci
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komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych,
projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych,
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych,
przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym-pomoc techniczna,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych z jednego
formatu komputerowego na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla
użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe,
udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej
sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej,
udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, usługi
aktualizacji programów komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących
różne środowiska oprogramowania, usługi doradztwa technicznego
związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia
stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu
strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego
do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób
trzecich.
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(111) 313874
(220) 2018 04 12
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) JUMBO BALL
(540)

(210) 484768

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty, różowy, zielony, fioletowy,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.02
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki dmuchane do zabawy, zabawki, gry i przedmioty do zabawy.
(111) 313875
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) BICOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540) Bicotone
(540)

(210) 484784

Kolor znaku: fioletowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 25 odzież, sukienki, suknie, spódnice, stroje wizytowe,
spodnie, legginsy, bluzki, marynarki, żakiety, bolerka, garnitury, kostiumy, bluzy, koszule, koszulki, podkoszulki, swetry, gorsety, halki,
stroje kąpielowe, kamizelki, ocieplacze, kurtki, płaszcze, okrycia
wierzchnie, szale, chusty, apaszki, szaliki, rękawiczki, pelerynki, piżamy i bielizna nocna, skarpety, bielizna osobista, nakrycia głowy,
kapelusze, czapki, opaski na głowę, szlafroki, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, paski,
obuwie, odzież sportowa i rekreacyjna, bielizna sportowa, odzież
i bielizna ciążowa, stroje na maskarady, odzież i bielizna dziecięca.
(111) 313876
(220) 2018 04 13
(210) 484787
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) BICOTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, PL.
(540) Bicotone
(510), (511) 25 odzież, sukienki, suknie, spódnice, stroje wizytowe,
spodnie, legginsy, bluzki, marynarki, żakiety, bolerka, garnitury, kostiumy, bluzy, koszule, koszulki, podkoszulki, swetry, gorsety, halki,
stroje kąpielowe, kamizelki, ocieplacze, kurtki, płaszcze, okrycia
wierzchnie, szale, chusty, apaszki, szaliki, rękawiczki, pelerynki, piżamy i bielizna nocna, skarpety, bielizna osobista, nakrycia głowy,
kapelusze, czapki, opaski na głowę, szlafroki, odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, odzież futrzana, odzież przeciwdeszczowa, paski,
obuwie, odzież sportowa i rekreacyjna, bielizna sportowa, odzież
i bielizna ciążowa, stroje na maskarady, odzież i bielizna dziecięca.
(111) 313877
(220) 2018 04 16
(210) 484858
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo, PL.
(540) northman
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie (jachty), jachty, jachty silnikowe, jachty
z silnikiem, 37 budowanie jachtów, 40 produkcja jachtów na zamówienie.
(111) 313878
(151) 2018 09 06

(220) 2018 04 16
(441) 2018 05 21

(210) 484860

156

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) ZIARBATTA
(510), (511) 30 mieszanki piekarskie do wypieku chleba i bułek.
(111) 313879
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) MIĘTUSEK
(510), (511) 30 mieszanki do wypieku ciast.

(210) 484864

(111) 313880
(220) 2012 11 13
(210) 406859
(151) 2018 09 10
(441) 2013 03 04
(732) STREAMSOFT D. CHOJNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Zielona Góra, PL.
(540) STREAMSOFT PRESTIŻ
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(111) 313881
(220) 2017 07 20
(210) 474412
(151) 2018 03 01
(441) 2017 11 06
(732) STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI
SENIORÓW AS, Mława, PL.
(540) Gary Babci Krysi Aktywny Senior
(540)

Nr 1/2019

(111) 313883
(220) 2017 09 26
(210) 476887
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) ŚWINARSKA CZESŁAWA HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA,
Warszawa, PL.
(540) cozydog
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 03.01.08, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], 5 suplementy diety dla
zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, owadobójcze
szampony dla zwierząt, pieluchy dla zwierząt, 16 torebki z tworzyw
sztucznych na odchody zwierząt domowych, 18 obroże dla zwierząt,
odzież dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, 20 poduszki
dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domowych, budy
dla zwierząt domowych, 21 kuwety dla zwierząt domowych, klatki
dla zwierząt domowych, miseczki, szczotki, grzebienie dla zwierząt,
24 koce dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt domowych.
(111) 313884
(220) 2013 07 15
(210) 416686
(151) 2018 09 25
(441) 2013 10 28
(732) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED IN OAK CASKS FOR
PLEASURE STRAIGHT HIGHLANDER Highland & Lowland BLENDED
SCOTCH WHISKY SWEET RICHNESS AND GOOD DEPTH OF FLAVOUR
SOPHISTICATED TASTE
(540)

Kolor znaku: szary, błękitny, czerwony, ciemnoczerwony, biały,
czarny
(531) 27.05.01, 02.03.11, 11.03.18, 11.01.02, 11.01.09, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami
dla osób trzecich, 43 rezerwacja stolików w restauracjach, usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, zapewnienie żywności i napojów
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, usługi charytatywne, mianowicie zapewnienie cateringu
w zakresie jedzenia i picia, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe.
(111) 313882
(220) 2017 08 28
(151) 2018 01 17
(441) 2017 10 02
(732) KONECKI ARTUR, Lędziny, PL.
(540) BESAGE
(540)

(210) 475860

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], 35 usługi
sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet w związku
z aplikacjami mobilnymi i pilotami [urządzeniami do zdalnego sterowania].

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 szkocka whisky, napoje alkoholowe na bazie szkockiej
whisky, napoje alkohole z dodatkiem szkockiej whisky.
(111) 313885
(220) 2013 12 14
(210) 422754
(151) 2018 09 21
(441) 2014 03 31
(732) FOSZMANOWICZ BOGUSŁAW BMF, Wierzchowisko, PL.
(540) TOUGHPAD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura
do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna, aplikatory pigułek, defibrylatory, dializatory, ekrany radiologiczne do celów medycznych,
elektrokardiografy, aparaty i przyrządy do masażu kosmetycznego,
lampy dla celów leczniczych, aparaty do masażu, aparaty i instru-
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menty medyczne, urządzenia medyczne w postaci tabletów, obuwie
ortopedyczne, odzież specjalna używana w salach operacyjnych,
ortopedyczne wkładki, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rentgenowskimi do celów medycznych, aparaty radiologiczne
do celów medycznych, aparaty do reanimacji, rękawice do celów
medycznych, aparaty słuchowe, termometry do celów medycznych,
aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, aparaty i narzędzia weterynaryjne, 38 przesyłanie informacji, usługi telefoniczne, łączność telefoniczna, agencje informacyjne, łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, poczta elektroniczna, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi ogłoszeń elektronicznych w zakresie telekomunikacji, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, obsługa telekonferencji, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi poczty głosowej,
przekazywanie on-line kartek z życzeniami, usługi wideokonferencji,
udostępnianie forów internetowych.

(111) 313886
(220) 2014 05 09
(151) 2018 09 19
(441) 2014 08 18
(732) ABPLANALP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Abplanalp
(540)

(210) 428418

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje do smarowania, nafta, oleje przemysłowe, 6 drut
ze stali, drut aluminiowy, lut twardy, konstrukcje metalowe, kowadła,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, miedź surowa lub półprzetworzona, metalowe pierścienie uszczelniające, wsporniki metalowe
dla budownictwa, schody z metalu, drut żelazny, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, werandy metalowe, ściany metalowe, pokrycia metalowe, okładziny metalowe, nity metalowe, silosy metalowe, drut metalowy do lutowania, kowadła przenośne, konstrukcje stalowe, drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu
topikowego, stopy metali nieszlachetnych, materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe, imadła warsztatowe metalowe, pręty metalowe do lutowania twardego, pręty metalowe do lutowania i spawania, płytki metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe), drut
z miedzi nieizolowany, płyty metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, stajnie metalowe, 7 stoły do pił (części maszyn),
pasy do przenośników, przenośniki taśmowe, obudowy maszyn, podstawy (statywy) maszyn, maszyny do mieszania betonu, maszyny
do gwintowania, maszyny do płukania, szczotki (części maszyn), dłutownice, pasy do maszyn, pokrywy (części maszyn), noże (części maszyn), suszarki wirowe, smarownice (części maszyn), maszyny wirujące,
frezarki, wrębiarki do węgla, tokarki, osprzęt kotłów maszynowych,
giętarki, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, przecinaki i dłuta
do maszyn, prasy filtracyjne, sprężarki, turbosprężarki, generatory prądu, głowice wiertarskie (części maszyn), pasy do prądnic, pasy napędowe do podnośników, noże elektryczne, wycinarki szczelin, urządzenia
mechaniczne do nawijania, aparaty do skrawania, przycinarki, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub, kowarki, ruchome schody, wytłaczarki, przeciągarki (ciągarki do metalu), ostrza do kosiarek, ostrza
(części maszyn), wykończarki, uchwyty (części maszyn), maszyny dla
odlewnictwa, dławnice (części maszyn), maszyny do smołowania,
pompy smarownicze, wytłaczarki (walcarki deseniujące), maszyny
do grawerowania, przecinarki, prowadnice do maszyn, pulweryzatory
(rozpylacze), turbiny hydrauliczne, maszyny do drukowania na cienkiej
blasze, ostrzarki narzędziowe, brzeszczoty do pił, uchwyty do ostrzy,
walcarki, podnośniki, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, obrabiarki, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoty
dźwigniowe, żurawie masztowe, mechanizmy napędowe inne niż
do pojazdów lądowych, membrany do pomp, obrabiarki do metalu,
ubijaki, świdry górnicze, kosiarki, dźwigi do pojazdów, regulatory
prędkości obrotowej do maszyn i silników, formy (części maszyn), urządzenia do formowania maszynowego, wolne koła do pojazdów innych
niż lądowe, czółenka (części maszyn), maszyny i urządzenia do czyszczenia (elektryczne), maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny do obrębiania, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, na-
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rzędzia (części maszyn), imaki do narzędzi do obrabiarek, ugniatarki
mechaniczne, wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, maszyny do obróbki kamienia, przenośniki pneumatyczne, przebijaki dziurkarek,
dziurkarki (maszyny), polerki elektryczne, pompy do instalacji grzewczych, suwnice pomostowe, taśmy do kół pasowych, prasy (maszyny
do celów przemysłowych), regulatory ciśnienia (części maszyn), zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, strugarki podłużne,
maszyny do układania szyn, szlifierki, maszyny do nitowania, maszyny
do budowy dróg, piły (maszyny), maszyny dla górnictwa, pasy do silników, elektryczne maszyny do spawania, stoły do maszyn, fartuchy
ochronne maszyn, osłony maszyn, przekładnie do maszyn, pneumatyczne przenośniki rurowe, przenośniki, maszyny do oplatania, kołowroty, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, maszyny do ostrzenia,
tarcze szlifierskie (części maszyn), maszyny na sprężone powietrze,
pompy na sprężone powietrze, urządzenia do ssania i tłoczenia powietrza, trzeparki elektryczne, kafary (maszyny), szpule (części maszyn),
manipulatory przemysłowe, wkłady do maszyn filtrujących, łańcuchy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie łańcuchowe
inne niż do pojazdów lądowych, uchwyty wiertarskie (części maszyn),
silniki inne niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, paski napędowe do wentylatorów silników, przekładnie zębate inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, świdry wiertnicze (części maszyn),
silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, żurawie, urządzenia do podnoszenia i wyciągania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, silniki hydrauliczne, sterowanie hydrauliczne do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia sterujące
do maszyn i silników, przemysłowe instalacje odpylania, piły łańcuchowe, urządzenia do czyszczenia parą, palniki gazowe do cięcia, młoty
elektryczne, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, łańcuchy do podnośników (części maszyn), diamenty szklarskie
(części maszyn), aparaty do spawania cięcia gazowego, palniki gazowe
do lutowania, lutownice gazowe, wibratory przemysłowe, gazowe
lampy lutownicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, spawarki
elektryczne, urządzenia do lutowania, elektryczne, lutownice elektryczne, spawarki łukowe, przecinarki łukowe, lutlampy (palniki do lutowania), maszyny wydmuchowe, galwanizacyjne urządzenia, galwanizacyjne maszyny, rozdzielające urządzenia elektryczne, dystrybutory
paliw dla stacji benzynowych, 8 przyrządy do ręcznego szlifowania
i ścierania, kamienie szlifierskie, pilniki igłowe, szydła, rozwiertaki,
oprawki, gniazda rozwiertaków, przedłużacze do korb do gwintowników, noże do palet, szpachle, łopatki (narzędzia ręczne), wiertła (części
narzędzi), węgielnica, gwintownice ramkowe pierścieniowe, piły kabłąkowe, narzędzia do wyciągania gwoździ, lewarki uruchamiane ręcznie, przyrządy do cięcia, wiertła do narzędzi ręcznych, dłuta do otworów gniazdowe (przysieki), siekiery wpustowe, maszynki do strzyżenia
zwierząt, łapki do wyciągania gwoździ, młotki kamieniarskie, stal
ostrzowa, młotki nitownicze, noże, narzędzia ręczne, pincety, skrobaki,
oskardy, kilofy, dłutka do uszczelniania, piły wyrzynarki, przebijaki (narzędzia), wydłużarka (narzędzia), obudowy do pił ręcznych, piły,
szczypce, nożyce, ostrza nożyc, perforatory, klucze, zapadka koła,
gwintowniki, świdry, osełki, siekiery, strugi, narzędzia o napędzie ręcznym, przycinarki do rur, ubijaki do gruntu, frezy, kielnie, packi metalowe, diamenty szklarskie, przebijaki, przyrządy do ostrzenia, ostrza,
wiertła, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, świdry ciesielskie, dłuta żłobkowe, nożyce obrzeżne, ostrza, noże do strugów, świdry ręczne do drewna, dłuta wklęsłe, narzędzia rytownicze, strugi kątniki, toporki, siekierki, rębaki (noże), narzędzia skrawające, topory
ciesielskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ostrza (narzędzia), brzeszczoty do pił, dźwignie, młotki drewniane, młotki, młoty kowalskie
(dwuręczne), młotki murarskie, przecinaki, dłuta, napinacze drutu
i taśm metalowych, oplatarki (narzędzia ręczne), dziurkacze numerujące, dłuta kamieniarskie, szczypce do cukru, punktaki (narzędzia ręczne), kadzie odlewnicze (narzędzia ręczne), wybijaki, trzpienie, nitownice (narzędzia ręczne), piły ręczne, ostrzarki ręczne, świdry, śrubokręty,
przecinaki, wiertła, przyrządy do cięcia rur, wiertarki piersiowe, tarcze
szlifierskie (toczaki), szczypce płaskie, obcęgi, szczypce, kleszcze,
oprawki do wierteł, nożyce, szmerglowe tarcze ścierne, pilniki (narzędzia), dziurkacze (narzędzia), przebijaki (narzędzia), wycinarki (narzędzia), pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, skrobaki
(narzędzia), imadła, pasy do narzędzi (uchwyty, obsady), łomy, drągi
żelazne, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych, narzędzia
ręczne do zdejmowania izolacji, 35 doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, reklama billboardowa, agencje
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importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, audyt przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy prasowej, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, powielanie
dokumentów, uaktualnianie materiałów reklamowych, ekspertyzy
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania marketingowe, handlowe wyceny, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
wywiad gospodarczy, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, public relations, reklamy telewizyjne, agencje reklamowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, analizy rynkowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, przygotowanie listy płac, rekrutacja
personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne,
zarządzanie hotelami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, wynajem fotokopiarek, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy,
usługi w zakresie porównywania cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień,
outsourcing-doradztwo handlowe, fakturowanie, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, statystyczne zestawienia, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, produkcja filmów reklamowych, marketing, telemarketing, 36 kredyty ratalne, dzierżawa majątku nieruchomego, agencje nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, operacje bankowe, wycena nieruchomości, lokaty kapitału, depozyty sejfowe, usługi finansowe dotyczące pożyczek, ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi finansowe, usługi finansowe pod
zastaw, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, wynajem mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych,
bankowość hipoteczna, usługi bankowości, usługi kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, agencje mieszkaniowe-nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych-nieruchomości, kredytowanie pod zastaw, 37 konserwacja mebli, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, asfaltowanie, usługi pralni, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawy
palników, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń
biurowych, naprawy tapicerskie, wynajem sprzętu budowlanego, renowacja odzieży, montaż i naprawy instalacji grzewczych, naprawa
obuwia, czyszczenie kominów, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, budownictwo, budownictwo podwodne, nadzór
budowlany, naprawa odzieży, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, montaż urządzeń kuchennych, rozbiórka budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy magazynów, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, wynajem koparek, naprawy i konserwacja
projektorów filmowych, instalowanie i naprawa pieców, czyszczenie
odzieży, zegarmistrzostwo, naprawa i konserwacja, budownictwo
przemysłowe, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, pranie, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
kamieniarstwo, renowacja mebli, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, tapetowanie, tapicerowanie mebli, malowanie,
tynkowanie, usługi hydrauliczne, naprawa pomp, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, nitowanie, lakierowanie, stolarstwo me-
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blowe-naprawy, montaż rusztowań, murowanie, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, informacja o naprawach, roboty
wydobywcze w górnictwie, usługi eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni drogowych, naprawy podwodne, wiercenie studni,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, wynajem żurawi, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, usługi dekarskie, instalowanie
drzwi i okien, doradztwo inżynieryjne, wiercenie szybów olejowych
lub gazowych, wynajem pomp odwadniających, 39 transport i dostawy towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa, wysyłanie i dystrybucja gazet i czasopism, magazynowanie, 41 usługi edukacji szkolnictwa wyższego, studia filmowe,
publikowanie tekstów, edukacja, instruktaże, publikowanie książek,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne-pokazy, usługi
studia nagrań, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie kaset wideo, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkolenia,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wynajmowanie
kortów tenisowych, wypożyczanie kamer wideo, montaż taśm wideo,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, fotografie, tłumaczenia, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, filmowanie, produkcja mikrofilmów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
usługi szkół (edukacja), 42 analizy chemiczne, architektura, usługi chemiczne, badania chemiczne, doradztwo architektoniczne, projektowanie budynków, badania techniczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy
geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, inżynieria techniczna, pomiary geodezyjne, wypożyczanie komputerów, programowanie komputerów, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki,
testowanie tekstyliów, kalibrowanie, cechowanie, pomiary, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, odzyskiwanie danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania biologiczne, planowanie urbanistyczne, miernictwo, projektowanie systemów komputerowych,
powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach,
strony internetowe, instalacje oprogramowania komputerowego, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, elektroniczna konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajem przestrzeni
pamięciowej na serwerach do hostingu, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi
projektowania wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów, skanowanie, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, analizy wody,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, audyty energetyczne,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS), usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej, badania naukowe, hosting serwerów, 44 ogrodnictwo,
usługi z zakresu szkółek roślin, projektowanie krajobrazów, sadzenie
drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla.
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 24.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 oleje do smarowania, nafta, oleje przemysłowe, 6 drut
ze stali, drut aluminiowy, lut twardy, konstrukcje metalowe, kowadła,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, miedź surowa lub półprzetworzona, metalowe pierścienie uszczelniające, wsporniki metalowe
dla budownictwa, schody z metalu, drut żelazny, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, werandy metalowe, ściany metalowe,
pokrycia metalowe, okładziny metalowe, nity metalowe, silosy metalowe, drut metalowy do lutowania, kowadła przenośne, konstrukcje
stalowe, drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu
topikowego, stopy metali nieszlachetnych, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, imadła warsztatowe metalowe, pręty
metalowe do lutowania twardego, pręty metalowe do lutowania
i spawania, płytki metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe), drut z miedzi nieizolowany, płyty metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, stajnie metalowe, 7 stoły do pił (części
maszyn), pasy do przenośników, przenośniki taśmowe, obudowy
maszyn, podstawy (statywy) maszyn, maszyny do mieszania betonu,
maszyny do gwintowania, maszyny do płukania, szczotki (części maszyn), dłutownice, pasy do maszyn, pokrywy (części maszyn), noże
(części maszyn), suszarki wirowe, smarownice (części maszyn), maszyny wirujące, frezarki, wrębiarki do węgla, tokarki, osprzęt kotłów
maszynowych, giętarki, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne,
przecinaki i dłuta do maszyn, prasy filtracyjne, sprężarki, turbosprężarki, generatory prądu, głowice wiertarskie (części maszyn), pasy
do prądnic, pasy napędowe do podnośników, noże elektryczne, wycinarki szczelin, urządzenia mechaniczne do nawijania, aparaty
do skrawania, przycinarki, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub,
kowarki, ruchome schody, wytłaczarki, przeciągarki (ciągarki do metalu), ostrza do kosiarek, ostrza (części maszyn), wykończarki, uchwyty (części maszyn), maszyny dla odlewnictwa, dławnice (części maszyn), maszyny do smołowania, pompy smarownicze, wytłaczarki
(walcarki deseniujące), maszyny do grawerowania, przecinarki, prowadnice do maszyn, pulweryzatory (rozpylacze), turbiny hydrauliczne, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, ostrzarki narzędziowe, brzeszczoty do pił, uchwyty do ostrzy, walcarki, podnośniki,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, obrabiarki, młoty
mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoty dźwigniowe, żurawie
masztowe, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
membrany do pomp, obrabiarki do metalu, ubijaki, świdry górnicze,
kosiarki, dźwigi do pojazdów, regulatory prędkości obrotowej do maszyn i silników, formy (części maszyn), urządzenia do formowania
maszynowego, wolne koła do pojazdów innych niż lądowe, czółenka
(części maszyn), maszyny i urządzenia do czyszczenia (elektryczne),
maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny do obrębiania,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia (części maszyn), imaki do narzędzi do obrabiarek, ugniatarki mechaniczne,
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, maszyny do obróbki kamienia, przenośniki pneumatyczne, przebijaki dziurkarek, dziurkarki
(maszyny), polerki elektryczne, pompy do instalacji grzewczych,
suwnice pomostowe, taśmy do kół pasowych, prasy (maszyny do celów przemysłowych), regulatory ciśnienia (części maszyn), zawory
regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, strugarki podłużne,
maszyny do układania szyn, szlifierki, maszyny do nitowania, maszyny do budowy dróg, piły (maszyny), maszyny dla górnictwa, pasy
do silników, elektryczne maszyny do spawania, stoły do maszyn, fartuchy ochronne maszyn, osłony maszyn, przekładnie do maszyn,
pneumatyczne przenośniki rurowe, przenośniki, maszyny do oplatania, kołowroty, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, maszyny
do ostrzenia, tarcze szlifierskie (części maszyn), maszyny na sprężone
powietrze, pompy na sprężone powietrze, urządzenia do ssania i tłoczenia powietrza, trzeparki elektryczne, kafary (maszyny), szpule
(części maszyn), manipulatory przemysłowe, wkłady do maszyn filtrujących, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, uchwyty
wiertarskie (części maszyn), silniki inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, paski napędowe
do wentylatorów silników, przekładnie zębate inne niż do pojazdów
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lądowych, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
świdry wiertnicze (części maszyn), silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, żurawie, urządzenia do podnoszenia i wyciągania,
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, silniki
hydrauliczne, sterowanie hydrauliczne do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, przemysłowe
instalacje odpylania, piły łańcuchowe, urządzenia do czyszczenia
parą, palniki gazowe do cięcia, młoty elektryczne, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, łańcuchy do podnośników (części maszyn), diamenty szklarskie (części maszyn), aparaty
do spawania cięcia gazowego, palniki gazowe do lutowania, lutownice gazowe, wibratory przemysłowe, gazowe lampy lutownicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, spawarki elektryczne, urządzenia
do lutowania, elektryczne, lutownice elektryczne, spawarki łukowe,
przecinarki łukowe, lutlampy (palniki do lutowania), maszyny wydmuchowe, galwanizacyjne urządzenia, galwanizacyjne maszyny,
rozdzielające urządzenia elektryczne, dystrybutory paliw dla stacji
benzynowych, 8 przyrządy do ręcznego szlifowania i ścierania, kamienie szlifierskie, pilniki igłowe, szydła, rozwiertaki, oprawki, gniazda rozwiertaków, przedłużacze do korb do gwintowników, noże
do palet, szpachle, łopatki (narzędzia ręczne), wiertła (części narzędzi), węgielnica, gwintownice ramkowe pierścieniowe, piły kabłąkowe, narzędzia do wyciągania gwoździ, lewarki uruchamiane ręcznie,
przyrządy do cięcia, wiertła do narzędzi ręcznych, dłuta do otworów
gniazdowe (przysieki), siekiery wpustowe, maszynki do strzyżenia
zwierząt, łapki do wyciągania gwoździ, młotki kamieniarskie, stal
ostrzowa, młotki nitownicze, noże, narzędzia ręczne, pincety, skrobaki, oskardy, kilofy, dłutka do uszczelniania, piły wyrzynarki, przebijaki
(narzędzia), wydłużarka (narzędzia), obudowy do pił ręcznych, piły,
szczypce, nożyce, ostrza nożyc, perforatory, klucze, zapadka koła,
gwintowniki, świdry, osełki, siekiery, strugi, narzędzia o napędzie
ręcznym, przycinarki do rur, ubijaki do gruntu, frezy, kielnie, packi
metalowe, diamenty szklarskie, przebijaki, przyrządy do ostrzenia,
ostrza, wiertła, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, świdry ciesielskie, dłuta żłobkowe, nożyce obrzeżne, ostrza, noże
do strugów, świdry ręczne do drewna, dłuta wklęsłe, narzędzia rytownicze, strugi kątniki, toporki, siekierki, rębaki (noże), narzędzia
skrawające, topory ciesielskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ostrza
(narzędzia), brzeszczoty do pił, dźwignie, młotki drewniane, młotki,
młoty kowalskie (dwuręczne), młotki murarskie, przecinaki, dłuta, napinacze drutu i taśm metalowych, oplatarki (narzędzia ręczne), dziurkacze numerujące, dłuta kamieniarskie, szczypce do cukru, punktaki
(narzędzia ręczne), kadzie odlewnicze (narzędzia ręczne), wybijaki,
trzpienie, nitownice (narzędzia ręczne), piły ręczne, ostrzarki ręczne,
świdry, śrubokręty, przecinaki, wiertła, przyrządy do cięcia rur, wiertarki piersiowe, tarcze szlifierskie (toczaki), szczypce płaskie, obcęgi,
szczypce, kleszcze, oprawki do wierteł, nożyce, szmerglowe tarcze
ścierne, pilniki (narzędzia), dziurkacze (narzędzia), przebijaki (narzędzia), wycinarki (narzędzia), pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, skrobaki (narzędzia), imadła, pasy do narzędzi
(uchwyty, obsady), łomy, drągi żelazne, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji,
35 doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania
rynku, reklama billboardowa, agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy prasowej, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek,
druków, prospektów, broszur, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, powielanie dokumentów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, badania marketingowe, handlowe wyceny, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, public relations, reklamy telewizyjne, agencje reklamowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, analizy rynkowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, organizowanie
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wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, przygotowanie listy
płac, rekrutacja personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, telefoniczne udzielanie
informacji dla nieobecnych abonentów, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, zarządzanie hotelami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, wynajem fotokopiarek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie porównywania cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień, outsourcing-doradztwo handlowe, fakturowanie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, statystyczne zestawienia, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, produkcja filmów reklamowych, marketing, telemarketing, 36 kredyty ratalne, dzierżawa majątku nieruchomego, agencje nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, operacje bankowe, wycena nieruchomości, lokaty
kapitału, depozyty sejfowe, usługi finansowe dotyczące pożyczek,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi finansowe, usługi finansowe
pod zastaw, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie
nieruchomościami, wynajem mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych, bankowość hipoteczna, usługi bankowości, usługi kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, agencje mieszkaniowe-nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, wynajmowanie pomieszczeń biurowych-nieruchomości, kredytowanie pod zastaw,
37 konserwacja mebli, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, asfaltowanie, usługi pralni, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawy palników, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, naprawy tapicerskie, wynajem
sprzętu budowlanego, renowacja odzieży, montaż i naprawy instalacji grzewczych, naprawa obuwia, czyszczenie kominów, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, budownictwo, budownictwo podwodne, nadzór budowlany, naprawa odzieży, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, montaż urządzeń kuchennych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy magazynów, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, wynajem koparek, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, instalowanie
i naprawa pieców, czyszczenie odzieży, zegarmistrzostwo, naprawa
i konserwacja, budownictwo przemysłowe, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, pranie, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, kamieniarstwo, renowacja mebli, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, tapetowanie,
tapicerowanie mebli, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne,
naprawa pomp, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
nitowanie, lakierowanie, stolarstwo meblowe-naprawy, montaż
rusztowań, murowanie, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho,
informacja o naprawach, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi
eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni drogowych, naprawy podwodne, wiercenie studni, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, wynajem żurawi, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, usługi dekarskie, instalowanie drzwi i okien, doradztwo inżynieryjne, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wynajem
pomp odwadniających, 39 transport i dostawy towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa, wysyłanie
i dystrybucja gazet i czasopism, magazynowanie, 41 usługi edukacji
szkolnictwa wyższego, studia filmowe, publikowanie tekstów, edukacja, instruktaże, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne-pokazy, usługi studia nagrań, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie ka-
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set wideo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkolenia, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie kamer wideo, montaż taśm wideo, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, fotografie, tłumaczenia, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, filmowanie, produkcja mikrofilmów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
usługi szkół (edukacja), 42 analizy chemiczne, architektura, usługi
chemiczne, badania chemiczne, doradztwo architektoniczne, projektowanie budynków, badania techniczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, inżynieria techniczna,
pomiary geodezyjne, wypożyczanie komputerów, programowanie
komputerów, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie mechaniki, testowanie tekstyliów, kalibrowanie, cechowanie, pomiary,
projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, odzyskiwanie
danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania biologiczne, planowanie urbanistyczne, miernictwo, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, strony internetowe, instalacje oprogramowania
komputerowego, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, elektroniczna konwersja danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów, skanowanie, udostępnianie
informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, analizy wody, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, audyty energetyczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, badania naukowe, hosting serwerów, 44 ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek
roślin, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew dla celów kompensacji emisji dwutlenku węgla.
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(732) ABPLANALP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Abplanalp in hoc signo vinces
(540)

(210) 428420

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje do smarowania, nafta, oleje przemysłowe, 6 drut
ze stali, drut aluminiowy, lut twardy, konstrukcje metalowe, kowadła,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, miedź surowa lub półprzetworzona, metalowe pierścienie uszczelniające, wsporniki metalowe
dla budownictwa, schody z metalu, drut żelazny, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, werandy metalowe, ściany metalowe,
pokrycia metalowe, okładziny metalowe, nity metalowe, silosy metalowe, drut metalowy do lutowania, kowadła przenośne, konstrukcje
stalowe, drut ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu
topikowego, stopy metali nieszlachetnych, materiały zbrojeniowe
dla budownictwa, metalowe, imadła warsztatowe metalowe, pręty
metalowe do lutowania twardego, pręty metalowe do lutowania
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i spawania, płytki metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe), drut z miedzi nieizolowany, płyty metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, stajnie metalowe, 7 stoły do pił (części
maszyn), pasy do przenośników, przenośniki taśmowe, obudowy
maszyn, podstawy (statywy) maszyn, maszyny do mieszania betonu,
maszyny do gwintowania, maszyny do płukania, szczotki (części maszyn), dłutownice, pasy do maszyn, pokrywy (części maszyn), noże
(części maszyn), suszarki wirowe, smarownice (części maszyn), maszyny wirujące, frezarki, wrębiarki do węgla, tokarki, osprzęt kotłów
maszynowych, giętarki, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne,
przecinaki i dłuta do maszyn, prasy filtracyjne, sprężarki, turbosprężarki, generatory prądu, głowice wiertarskie (części maszyn), pasy
do prądnic, pasy napędowe do podnośników, noże elektryczne, wycinarki szczelin, urządzenia mechaniczne do nawijania, aparaty
do skrawania, przycinarki, gwinciarki do nakrętek, gwinciarki do śrub,
kowarki, ruchome schody, wytłaczarki, przeciągarki (ciągarki do metalu), ostrza do kosiarek, ostrza (części maszyn), wykończarki, uchwyty (części maszyn), maszyny dla odlewnictwa, dławnice (części maszyn), maszyny do smołowania, pompy smarownicze, wytłaczarki
(walcarki deseniujące), maszyny do grawerowania, przecinarki, prowadnice do maszyn, pulweryzatory (rozpylacze), turbiny hydrauliczne, maszyny do drukowania na cienkiej blasze, ostrzarki narzędziowe, brzeszczoty do pił, uchwyty do ostrzy, walcarki, podnośniki,
silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych, obrabiarki, młoty
mechaniczne, młoty pneumatyczne, młoty dźwigniowe, żurawie
masztowe, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
membrany do pomp, obrabiarki do metalu, ubijaki, świdry górnicze,
kosiarki, dźwigi do pojazdów, regulatory prędkości obrotowej do maszyn i silników, formy (części maszyn), urządzenia do formowania
maszynowego, wolne koła do pojazdów innych niż lądowe, czółenka
(części maszyn), maszyny i urządzenia do czyszczenia (elektryczne),
maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny do obrębiania,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia (części maszyn), imaki do narzędzi do obrabiarek, ugniatarki mechaniczne,
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, maszyny do obróbki kamienia, przenośniki pneumatyczne, przebijaki dziurkarek, dziurkarki
(maszyny), polerki elektryczne, pompy do instalacji grzewczych,
suwnice pomostowe, taśmy do kół pasowych, prasy (maszyny do celów przemysłowych), regulatory ciśnienia (części maszyn), zawory
regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, strugarki podłużne,
maszyny do układania szyn, szlifierki, maszyny do nitowania, maszyny do budowy dróg, piły (maszyny), maszyny dla górnictwa, pasy
do silników, elektryczne maszyny do spawania, stoły do maszyn, fartuchy ochronne maszyn, osłony maszyn, przekładnie do maszyn,
pneumatyczne przenośniki rurowe, przenośniki, maszyny do oplatania, kołowroty, nawijarki mechaniczne do rur giętkich, maszyny
do ostrzenia, tarcze szlifierskie (części maszyn), maszyny na sprężone
powietrze, pompy na sprężone powietrze, urządzenia do ssania i tłoczenia powietrza, trzeparki elektryczne, kafary (maszyny), szpule
(części maszyn), manipulatory przemysłowe, wkłady do maszyn filtrujących, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie łańcuchowe inne niż do pojazdów lądowych, uchwyty
wiertarskie (części maszyn), silniki inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, paski napędowe
do wentylatorów silników, przekładnie zębate inne niż do pojazdów
lądowych, przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
świdry wiertnicze (części maszyn), silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, żurawie, urządzenia do podnoszenia i wyciągania,
pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, silniki
hydrauliczne, sterowanie hydrauliczne do maszyn i silników, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, przemysłowe
instalacje odpylania, piły łańcuchowe, urządzenia do czyszczenia
parą, palniki gazowe do cięcia, młoty elektryczne, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, łańcuchy do podnośników (części maszyn), diamenty szklarskie (części maszyn), aparaty
do spawania cięcia gazowego, palniki gazowe do lutowania, lutownice gazowe, wibratory przemysłowe, gazowe lampy lutownicze, elektrody do urządzeń spawalniczych, spawarki elektryczne, urządzenia
do lutowania, elektryczne, lutownice elektryczne, spawarki łukowe,
przecinarki łukowe, lutlampy (palniki do lutowania), maszyny wydmuchowe, galwanizacyjne urządzenia, galwanizacyjne maszyny,
rozdzielające urządzenia elektryczne, dystrybutory paliw dla stacji
benzynowych, 8 przyrządy do ręcznego szlifowania i ścierania, kamienie szlifierskie, pilniki igłowe, szydła, rozwiertaki, oprawki, gniaz-
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da rozwiertaków, przedłużacze do korb do gwintowników, noże
do palet, szpachle, łopatki (narzędzia ręczne), wiertła (części narzędzi), węgielnica, gwintownice ramkowe pierścieniowe, piły kabłąkowe, narzędzia do wyciągania gwoździ, lewarki uruchamiane ręcznie,
przyrządy do cięcia, wiertła do narzędzi ręcznych, dłuta do otworów
gniazdowe (przysieki), siekiery wpustowe, maszynki do strzyżenia
zwierząt, łapki do wyciągania gwoździ, młotki kamieniarskie, stal
ostrzowa, młotki nitownicze, noże, narzędzia ręczne, pincety, skrobaki, oskardy, kilofy, dłutka do uszczelniania, piły wyrzynarki, przebijaki
(narzędzia), wydłużarka (narzędzia), obudowy do pił ręcznych, piły,
szczypce, nożyce, ostrza nożyc, perforatory, klucze, zapadka koła,
gwintowniki, świdry, osełki, siekiery, strugi, narzędzia o napędzie
ręcznym, przycinarki do rur, ubijaki do gruntu, frezy, kielnie, packi
metalowe, diamenty szklarskie, przebijaki, przyrządy do ostrzenia,
ostrza, wiertła, noże do czyszczenia powierzchni ze zgorzeliny, świdry ciesielskie, dłuta żłobkowe, nożyce obrzeżne, ostrza, noże
do strugów, świdry ręczne do drewna, dłuta wklęsłe, narzędzia rytownicze, strugi kątniki, toporki, siekierki, rębaki (noże), narzędzia
skrawające, topory ciesielskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ostrza
(narzędzia), brzeszczoty do pił, dźwignie, młotki drewniane, młotki,
młoty kowalskie (dwuręczne), młotki murarskie, przecinaki, dłuta, napinacze drutu i taśm metalowych, oplatarki (narzędzia ręczne), dziurkacze numerujące, dłuta kamieniarskie, szczypce do cukru, punktaki
(narzędzia ręczne), kadzie odlewnicze (narzędzia ręczne), wybijaki,
trzpienie, nitownice (narzędzia ręczne), piły ręczne, ostrzarki ręczne,
świdry, śrubokręty, przecinaki, wiertła, przyrządy do cięcia rur, wiertarki piersiowe, tarcze szlifierskie (toczaki), szczypce płaskie, obcęgi,
szczypce, kleszcze, oprawki do wierteł, nożyce, szmerglowe tarcze
ścierne, pilniki (narzędzia), dziurkacze (narzędzia), przebijaki (narzędzia), wycinarki (narzędzia), pistolety ręczne do wytłaczania masy
uszczelniającej, skrobaki (narzędzia), imadła, pasy do narzędzi
(uchwyty, obsady), łomy, drągi żelazne, taśmy do przeciągania przewodów elektrycznych, narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji,
35 doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania
rynku, reklama billboardowa, agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, księgowość, rachunkowość, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie reklamy prasowej, pokazy towarów, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek,
druków, prospektów, broszur, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, powielanie dokumentów,
uaktualnianie materiałów reklamowych, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, badania marketingowe, handlowe wyceny, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, public relations, reklamy telewizyjne, agencje reklamowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, analizy rynkowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, przygotowanie listy
płac, rekrutacja personelu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sekretarskie, telefoniczne udzielanie
informacji dla nieobecnych abonentów, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, zarządzanie hotelami, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, wynajem fotokopiarek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie porównywania cen, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom-punkty informacji konsumenckiej, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, zarządzanie w zakresie za-
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mówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień, outsourcing-doradztwo handlowe, fakturowanie, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, statystyczne zestawienia, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, produkcja filmów reklamowych, marketing, telemarketing, 36 kredyty ratalne, dzierżawa majątku nieruchomego, agencje nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, operacje bankowe, wycena nieruchomości, lokaty
kapitału, depozyty sejfowe, usługi finansowe dotyczące pożyczek,
ekspertyzy dla celów fiskalnych, usługi finansowe, usługi finansowe
pod zastaw, zarządzanie majątkiem nieruchomym, administrowanie
nieruchomościami, wynajem mieszkań, dzierżawa gospodarstw rolnych, bankowość hipoteczna, usługi bankowości, usługi kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną, agencje mieszkaniowe-nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, wynajmowanie pomieszczeń biurowych-nieruchomości, kredytowanie pod zastaw,
37 konserwacja mebli, naprawa aparatów fotograficznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
wind, asfaltowanie, usługi pralni, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja i naprawy palników, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, naprawy tapicerskie, wynajem
sprzętu budowlanego, renowacja odzieży, montaż i naprawy instalacji grzewczych, naprawa obuwia, czyszczenie kominów, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, budownictwo, budownictwo podwodne, nadzór budowlany, naprawa odzieży, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, montaż urządzeń kuchennych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy magazynów, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, wynajem koparek, naprawy i konserwacja projektorów filmowych, instalowanie
i naprawa pieców, czyszczenie odzieży, zegarmistrzostwo, naprawa
i konserwacja, budownictwo przemysłowe, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, izolowanie budynków, pranie, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, kamieniarstwo, renowacja mebli, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, tapetowanie,
tapicerowanie mebli, malowanie, tynkowanie, usługi hydrauliczne,
naprawa pomp, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
nitowanie, lakierowanie, stolarstwo meblowe-naprawy, montaż
rusztowań, murowanie, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho,
informacja o naprawach, roboty wydobywcze w górnictwie, usługi
eksploatacji kamieniołomów, układanie nawierzchni drogowych, naprawy podwodne, wiercenie studni, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, wynajem żurawi, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, usługi dekarskie, instalowanie drzwi i okien, doradztwo inżynieryjne, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wynajem
pomp odwadniających, 39 transport i dostawy towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa, wysyłanie
i dystrybucja gazet i czasopism, magazynowanie, 41 usługi edukacji
szkolnictwa wyższego, studia filmowe, publikowanie tekstów, edukacja, instruktaże, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, telewizyjne programy rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne-pokazy, usługi studia nagrań, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie kaset wideo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenia warsztatów, szkolenia, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji
teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie kamer wideo, montaż taśm wideo, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, fotografie, tłumaczenia, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, filmowanie, produkcja mikrofilmów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, wypożyczanie sprzętu sportowego,
usługi szkół (edukacja), 42 analizy chemiczne, architektura, usługi
chemiczne, badania chemiczne, doradztwo architektoniczne, projektowanie budynków, badania techniczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, inżynieria techniczna,
pomiary geodezyjne, wypożyczanie komputerów, programowanie
komputerów, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie me-
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chaniki, testowanie tekstyliów, kalibrowanie, cechowanie, pomiary,
projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, wzornictwo przemysłowe, stylizacja, odzyskiwanie
danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania biologiczne, planowanie urbanistyczne, miernictwo, projektowanie systemów komputerowych, powielanie oprogramowania komputerowego,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, strony internetowe, instalacje oprogramowania komputerowego, rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, elektroniczna konwersja
danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach
do hostingu, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, digitalizacja dokumentów, skanowanie,
udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, analizy wody, usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, audyty energetyczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS), usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej,
badania naukowe, hosting serwerów, 44 ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, projektowanie krajobrazów, sadzenie drzew dla
celów kompensacji emisji dwutlenku węgla.

(111) 313889
(220) 2014 11 19
(151) 2018 09 27
(441) 2015 03 02
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) American Dinner
(540)

(210) 434059

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, bułki do hamburgerów, bułki
do hot dogów, pieczywo tostowe, chleb, bułki, ciasta, bagietki, pieczywo do odpieku, pity, kanapki.
(111) 313890
(220) 2015 11 13
(151) 2018 09 24
(441) 2016 02 15
(732) PROFINET SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL.
(540) Bluefino
(540)

(210) 449184

(531) 26.11.02, 26.03.23, 27.05.05
(510), (511) 36 usługi finansowe, pożyczki (usługi finansowe), kredyty ratalne, transakcje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe.
(111) 313891
(220) 2015 11 24
(151) 2018 09 04
(441) 2016 02 29
(732) ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) bumerang
(540)

(210) 449625

Kolor znaku: niebieski
(531) 21.03.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projekto-
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wanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych i nawigacyjnych, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, usługi w zakresie technologii informacyjnych, oprogramowanie komputerowe jako usługa, instalacja,
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting
i administracja serwerów, usługi doradcze i konsultacyjne odnośnie
wszystkich wyżej wymienionych usług.

(111) 313892
(220) 2015 12 07
(210) 450160
(151) 2018 09 18
(441) 2016 03 14
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Witamina D3 FORTE Polski Lek S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 26.15.07, 26.03.04, 29.01.14, 03.11.02
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne,
preparaty multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi,
preparaty do celów farmaceutycznych .
(111) 313893
(220) 2015 12 21
(210) 450721
(151) 2018 09 25
(441) 2016 03 29
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Słodka Rozgrzewka
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, 16 publikacje promocyjne i reklamowe, 29 galaretki jadalne, musy, produkty mleczne, ryż z mlekiem w proszku, kasza
manna z mlekiem w proszku, zupy w proszku, 30 desery w proszku włączając kisiele, budynie, desery na bazie ryżu, kaszy manny,
puddingi, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, muesli,
35 reklama i marketing, promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, 41 organizowanie konkursów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych.
(111) 313894
(220) 2016 03 24
(210) 454070
(151) 2018 09 13
(441) 2016 07 04
(732) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa, PL.
(540) WOODLAND
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, zawarte w tej klasie, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.
(111) 313895
(220) 2016 03 29
(210) 454209
(151) 2018 09 19
(441) 2016 07 04
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
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(540) EssentioLiver
(540)

(531)
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 313896
(220) 2016 03 29
(210) 454266
(151) 2018 09 20
(441) 2016 07 04
(732) GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) MAXIMUS
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny,
ciemnożółty, szary, zielony
(531) 02.01.02, 05.13.08, 26.01.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
w tym w szczególności: algarobilla [pasza dla zwierząt], artykuły
jadalne do żucia dla zwierząt, bagasse z trzciny cukrowej [w stanie
surowym], buraki, dodatki do pasz, dodatki do pasz nie do celów
leczniczych, drożdże dla bydła, drób (preparaty zwiększające niesienie się-), karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych, kasze
dla drobiu, kiszonki [pokarm dla zwierząt], koncentraty białkowo-witaminowe, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza,
mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza], mączka rybna na pasze
dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka
z ryżu [pasza], mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt, odpady gorzelniane [pasza dla zwierząt], odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, owies, pasza
dla zwierząt tuczonych, pasza dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla
psów, kotów i innych zwierząt, premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę
dla zwierząt, protein dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica,
siano, słoma na ściółkę, słoma [pasza], spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, super koncentraty paszowe, wapno do pasz,
wodorosty spożywcze dla zwierząt, ziarna [nasiona], ziarna [zboże],
ziarno do żywienia zwierząt, ziemniaki, papier ścierny dla zwierząt
domowych [ściółka], piasek aromatyczny dla zwierząt domowych
[ściółka], żyto, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym
w szczególności: audyt, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza (doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania), działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie), edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, import-eksport (usługi),
informacje handlowe (udzielanie), informacje o działalności gospodarczej, koszty-analiza, opinie-sondaże, organizacja i prowadzenie
skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, organizowanie działalności
gospodarczej-doradztwo, outsourcing [doradztwo handlowe], porównywanie cen usługi, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż,
ziaren i roślin uprawnych, pośredniczenie w załatwianiu formalności,
pośredniczenie w zawieraniu umów, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prognozy ekonomiczne, próbki, próbki-kolportaż, przygotowywanie listy płac, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespon-
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dencyjne, reklamy prasowe, reklamy prasowe-przygotowywanie,
reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów’ reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rynek-analizy, rynek-badania,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych,
sponsorowane teksty-publikowanie, sprawozdania rachunkowe-sporządzanie, sprzedaż, sprzedaż dodatków do pasz nie do celów
leczniczych, sprzedaż karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż koncentratów paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż pasz, sprzedaż premiksów paszowych dla
zwierząt, sprzedaż preparatów do profilaktyki i zwalczania chorób
metabolicznych zwierząt, sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, sprzedaż super koncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju, sprzedaż-promocja dla osób trzecich,
targi-organizowanie w celach handlowych lub reklamowych, teksty-edycja, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udzielanie porad konsumentom
(informacja handlowa) [punkty informacji konsumenckiej], usługi
agencji importowo eksportowej, usługi badania rynku, usługi marketingowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepach, usługi prowadzenia sprzedaży
za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi reklamowe,
wizerunek-kreowanie [firmy, usługi, towaru], wyceny handlowe, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością
gospodarczą-doradztwo w zakresie, zarządzanie działalnością gospodarczą-pomoc w, zarządzanie działalnością gospodarczą-usługi
doradcze w, zarządzanie personalne-doradztwo w zakresie, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zestawienia statystyczne,
zestawienia podatkowe-przygotowywanie, 42 badania oraz usługi
naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, w ty m w szczególności: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, badawczo-rozwojowe prace, biologia-badania, chemia-usługi
dla, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo
techniczne i technologiczne w zakresie produkcji pasz dla zwierząt,
doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie doboru pasz dla
zwierząt, doradztwo i pomoc w zakresie genetyki, doradztwa i pomoc w zakresie ekonomiki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo
i pomoc w zakresie profilaktyki chowu i hodowli zwierząt, doradztwo i pomoc w zakresie żywienia, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, inżyniera techniczna, kontrola jakości, ochrona środowiska
naturalnego-badania w zakresie, pomiary, projektowanie opakowań.

(111) 313897
(220) 2016 06 07
(210) 457512
(151) 2018 05 19
(441) 2016 08 16
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin, IE.
(540) EPROMUL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, produkty przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
(111) 313898
(220) 2016 06 15
(210) 457870
(151) 2018 09 10
(441) 2017 02 13
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) VITAMIN SHOP
(510), (511) 5 tabletki zmniejszające apetyt, suplementy diety zawierające białko, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, tabletki wspomagające odchudzanie, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany, tabletki
antyoksydacyjne, tran, preparaty witaminowe, 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, marketing, prezentowanie produktów
dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing [doradztwo handlowe],
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pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, reklama, usługi
menedżerskie dla sportowców, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 313899
(220) 2016 07 26
(151) 2018 09 25
(441) 2016 09 26
(732) POSSIBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) IMO
(540)

(210) 459595

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla biur pośrednictwa nieruchomości w zakresie obrotu nieruchomościami, 36 pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie
wynajmu budynków.
(111) 313900
(220) 2016 07 27
(151) 2018 09 19
(441) 2016 09 12
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) HERBAYA GLUTEN FREE VEGAN APPROVED
(540)

(210) 459615

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony, pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.02, 19.13.21, 24.17.03, 26.01.01,
26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 leki
ziołowe, zioła lecznicze, mieszanki ziołowe do celów medycznych,
herbaty ziołowe do celów medycznych, napoje ziołowe do celów
leczniczych, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, 30 napary ziołowe, miód ziołowy, herbatki ziołowe
[napary], ziołowe preparaty do produkcji napojów, ziołowe aromaty do produkcji napojów, cukierki (nielecznicze) zawierające ziołowe
aromaty, herbaty ziołowe [inne niż do celów leczniczych], napary ziołowe [inne niż do celów leczniczych].
(111) 313901
(220) 2016 12 16
(151) 2018 09 20
(441) 2017 02 13
(732) KUCZA NATALIA, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) BOSKA pszczoła
(540)

(210) 465307

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, mydła, 30 miód, 33 miody
pitne.
(111) 313902
(220) 2017 01 20
(210) 466622
(151) 2018 08 24
(441) 2017 06 19
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) URAMIF
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
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(111) 313903
(220) 2017 01 20
(151) 2018 09 21
(441) 2017 03 06
(732) INTERFREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) SB7
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 466629

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe elementy mocujące dla kolejnictwa: łapy,
metalowe sprężyste łapki do mocowania szyn, kotwy, uchwyty, łączniki.
(111) 313904
(220) 2017 01 30
(210) 466889
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bona Lex
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki,
materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych,
przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji tekstowych
i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania
informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi
w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie
korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji
i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń
i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, usługi związane z kulturą i rekreacją, usługi
organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów.
(111) 313905
(220) 2016 04 14
(210) 454775
(151) 2018 09 13
(441) 2016 07 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) Mr. Pop
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mleczne
do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków,
przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren
i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane
migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna
i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożone owoce, lukrowane
owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziemniaczane, napoje
z produktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielkanocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierniki, ciastka, ciasta,
biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry, herbatniki, kraker-
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sy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, karmelki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe, czekoladki twarde
i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów i deserów, marcepan,
musy czekoladowe i deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn, przekąski zbożowe, wyroby
czekoladowe i cukiernicze na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów,
orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechy, migdały, ziarna
i nasiona w polewie, dekoracje cukiernicze do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe, posypki czekoladowe, lody,
mrożone jogurty, sorbety, mrożone desery na bazie kawy lub soków
owocowych, napoje mrożone na bazie kakao, czekolady, kawy, wata
cukrowa, 32 napoje mrożone na bazie owoców, napoje mrożone gazowane, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez
ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów, bitej śmietany, olejów i tłuszczów
jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion,
przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów,
preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren
i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców,
lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów,
skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonalnych
wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, karmelków, pastylek,
pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek
twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków
do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów
czekoladowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów
kawowych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao,
kawy, popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych
i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych,
kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek,
kuwertury, barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek
czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych
deserów na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych
na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, kukurydzy,
orzechów, orzechów laskowych, arachidowych, migdałów, napojów
bezalkoholowych, piwa, napojów owocowych, soków owocowych,
wyciągów z owoców, nektarów owocowych, koktajli, syropów do napojów, kawy, drinków i koktajli, zapraw do napojów, syropów i preparatów do przygotowywania napojów, koncentratów napojów, esencji
do napojów, ekstraktów do napojów, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych..

(111) 313906
(220) 2016 05 25
(151) 2018 09 12
(441) 2016 11 21
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) allegro
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01

(210) 457008
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(510), (511) 35 reklama, usługi promocyjne, reklama on-line, opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, wynajmowanie czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, dystrybucja próbek reklamowych,
pokazy towarów, usługi zarządzania reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub reklamowych, sondaż opinii
publicznej, badania i analizy marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności gospodarczej, informacja
i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, usługi
specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopiowanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług
z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego,
przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, komputerów, mebli, tekstyliów,
odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia
kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu
i rekreacji, turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób
trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/
lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji
dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług,
obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, obsługa
programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych
baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową,
przez satelitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne media do transmisji, wspomagane
komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania
wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne,
obsługa on-line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych
tablic ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, zapewnianie multimedialnej
przestrzeni on-line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer
(upload), mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści
tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych
kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej
samej strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji
handlowych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości,
informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, usługi
w zakresie nadawania programów, usługi agencji informacyjnych,
umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych,
sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, 42 projektowanie, udoskonalanie i/
lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań
internetowych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub
konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udosko-
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nalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie
i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, informacja, doradztwo i konsultacje
dotyczące wyżej wymienionych usług.

(111) 313907
(220) 2016 06 03
(210) 457371
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE, Warszawa, PL.
(540) Społeczne Towarzystwo Oświatowe
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe
i kulturalne.
(111) 313908
(220) 2017 03 20
(210) 469144
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica, PL.
(540) LE MOULIN BLANC COGNAC
(510), (511) 33 COGNAC, który spełnia wymogi określone w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego
COGNAC.
(111) 313909
(220) 2017 03 21
(210) 469161
(151) 2018 03 12
(441) 2017 08 16
(732) AXFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) AXFARM
(510), (511) 3 preparaty i wyroby kosmetyczne, środki pielęgnacyjne
do ciała, preparaty do nawilżania i pielęgnacji skóry oraz błon śluzowych w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu,
kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu, 5 leki, farmaceutyczne, chemiczne i biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty wspomagające leczenie w postaci płynu, aerozolu, emulsji,
roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu,
żelu, 35 zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż towarów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, katalogowa
i akwizycyjna towarów:w zakresie branży produktów, środków bezalkoholowych wyrobów kosmetycznych oraz farmaceutycznych, organizowanie sieci sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie
partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów
handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(111) 313910
(220) 2017 03 21
(210) 469163
(151) 2018 03 12
(441) 2017 08 16
(732) AXPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) AXPHARM
(510), (511) 3 preparaty i wyroby kosmetyczne, środki pielęgnacyjne
do ciała, preparaty do nawilżania i pielęgnacji skóry oraz błon śluzowych w postaci płynu, aerozolu, emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu,
kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu, żelu, 5 leki, farmaceutyczne, chemiczne i biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty wspomagające leczenie w postaci płynu, aerozolu, emulsji,
roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, proszku, pręcika, tamponu,
żelu, 35 zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż towarów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, hurtowniach
oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa, katalogowa
i akwizycyjna towarów:w zakresie branży produktów, środków bezalkoholowych wyrobów kosmetycznych oraz farmaceutycznych, organizowanie sieci sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie
partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów
handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji, przetargów,
pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(111) 313911
(151) 2018 09 19

(220) 2017 03 31
(441) 2018 05 07

(210) 469841
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(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) EWND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.
(111) 313912
(220) 2017 10 31
(210) 478482
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 23
(732) REDPOL RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) Lajla
(540)

Kolor znaku: różowym
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji
importowo-eksportowych, agencji informacji handlowej, usługi
reklamowe i promocji związane z działalnością agencji importowo-eksportowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie płyt
CD, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami
i konkursami, promocja gospodarcza, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, dystrybucja materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi menedżerskie, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju
przedsiębiorczości, wprowadzanie do obrotu handlowego w systemie detalicznym, hurtowym i internetowym następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, 36 usługi związane z administrowaniem, wynajmem, zakupem i sprzedażą budynków, mieszkań
i innych nieruchomości, doradztwo i wycena w zakresie zakupu
i sprzedaży budynków i mieszkań, 39 usługi związane z pakowaniem
i składowaniem towarów, wynajem środków transportu, transport
towarów, dystrybucja paczek, towarów, przesyłek.
(111) 313913
(220) 2017 07 18
(210) 474268
(151) 2018 09 20
(441) 2017 10 02
(732) GRAKTYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) SKYMASTER
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne i akcesoria do nich,
pralki automatyczne, zmywarki naczyń, odkurzacze elektryczne,
roboty do czyszczenia do celów domowych, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, drukarki
3D, elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, elektryczne urządzenia do otwierania okien, elektryczne urządzenia do zamykania okien,
elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, elektryczne zamknięcia drzwiowe, etykieciarki, części i akcesoria
do wyżej wymienionych produktów zawarte w klasie 7, 9 urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, odbiorniki audiowizualne, urządzenia do nagrywania, nadawania, transmisji, wytwarzania, reprodukcji lub przetwarzania sygnałów
cyfrowych, w tym sygnałów cyfrowego radia i telewizji, urządzenia
do zbierania i przetwarzania sygnałów cyfrowego radia i telewizji,
urządzenia do wzmacniania, modulacji, wykrywania, zdalnej transmisji i zdalnego sterowania sygnałów odbieranych przez sprzęt audiowizualny, dekodery, kodery, telewizory, ekrany telewizyjne, ekrany
multimedialne, odtwarzacze audio, odtwarzacze video, odtwarzacze
multimedialne, urządzenia do zapisu lub odtwarzania sygnałów telewizyjnych na płytach lub wszelkich innych nośnikach, jak również
ich podzespołach, kamery, kamery video i cyfrowe, kamery telewizyjne i projektory, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania danych,
w tym dźwięku i obrazu, systemy hi-fi, tunery radiowe i telewizyjne,
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głośniki, wzmacniacze, anteny radiowe elektryczne, w tym anteny
telewizyjne i anteny satelitarne, programy komputerowe, oprogramowanie umożliwiające kodowanie i odkodowywanie danych, przewody i kable elektryczne, w tym kable antenowe, urządzenia i przyrządy
nadawcze, w tym radiowe, kablowe lub satelitarne, umożliwiając interakcję ze sprzętem audio-wideo, elektroniczne urządzenia sterujące,
piloty do zdalnego sterowania, adaptory elektryczne, alarmy, alarmy
antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, aplikacje
komputerowe do pobrania, baterie, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], dyktafony,
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dżojstiki do użytku z komputerami,
inne niż do gier wideo, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt,
elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu, elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, etui na smartfony,
identyfikacyjne karty magnetyczne, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio,
interfejsy komputerowe, kable elektryczne, ładowarki do baterii, łańcuszki do binokli, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki
danych, mikrofony, mikroprocesory, miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], obiektywy powiększające, obudowy głośników, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, okulary
3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, paski
do telefonów komórkowych, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
na smartfony, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, radia [odbiorniki radiowe],
radia samochodowe, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną
inteligencję, słuchawki [zakładane na głowę], smartfony, subwoofery,
telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, urządzenia systemu
GPS, urządzenia telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, walkie-talkie, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, części
i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów zawarte w klasie 9, 12 pojazdy, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy
elektryczne, pojazdy jedno lub wielokołowe napędzane elektrycznie
i sterowane za pomocą balansu ciałem, skutery, samobalansujące
skutery elektryczne, samobalansujące deski napędzane elektrycznie,
pokrowce na pojazdy [dopasowane], pojazdy zdalnie sterowane, inne
niż zabawki, samobieżne pojazdy elektryczne, pojazdy do poruszania
się po ziemi, zdalnie sterowane inne niż zabawki, rolki [koła pojazdów],
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, część i akcesoria
do wszystkich wyżej wymienionych towarów zawarte w klasie 12,
28 deskorolki, pojazdy [zabawki], deski sterowane za pomocą balansu
ciałem, deski napędzane elektrycznie sterowane za pomocą balansu
ciałem, ochraniacze na łokcie i kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce, kaski do jazdy na deskorolce, artykuły i sprzęt sportowy, deski
typu bodyboard, deski do bodysurfingu.

(111) 313914
(220) 2017 08 11
(151) 2018 08 23
(441) 2018 04 23
(732) MIASTO KALISZ, Kalisz, PL.
(540) Kalisz
(540)

(210) 475260

(531) 27.05.01, 24.01.11, 07.01.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe,
dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne,
notesy komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone
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na nośnikach informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informację
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, etui tekstylne
na okulary, 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki
ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, figurki
z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka
z metali szlachetnych, szkatułki na biżuterię,, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki
do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy,
mapy geograficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty,
papeterie, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki,
emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa,
śpiewniki, repertuary drukowane, drukowane publikacje i rozkłady,
skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe
z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, torby do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, artykuły do pakowania i przechowywania, pudełka
z papieru lub tektury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby
papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie,,
18 walizy, walizki, torby podróżne, komplety podróżne, torby, torby
na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele
na karty wizytowe, opakowania ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole ogrodowe, torby z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne, komplety podróżne tekstylne, portfele
i portmonetki tekstylne, etui na klucze, portfele tekstylne na karty
wizytowe, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, rzeźby wykonane z takich materiałów jak drewno,
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane
balony reklamowe, dekoracje wiszące, ozdoby stołowe z drewna,
tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kasetki i szkatułki nie z metalu, pojemniki z kości, z rogu, z trzciny,
ramy do obrazów, ramki na zdjęcia zawarte w tej klasie, skrzynki
pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki
do wystawiania gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, ścianki promocyjne, rollupy, niemetalowe
maszty do namiotów, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie, kubki, serwisy do kawy,
herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne,
dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki, karafki, dzbanki, figurki
ze szkła, klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane,
pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zestawy
do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki emaliowane,, 22 markizy, markizy plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki, plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty reklamowe, pokrycia i siatki maskujące,
parawany plażowe-tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki,
koszulki polo, T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe,, 26 paski
do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne,
opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania., 28 gry
i zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne, zabawki
pluszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia., 30 czekolada, wyroby
czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe jako słodycze, chipsy zbożowe, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby
z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie kakao,, 35 usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne w zakresie działalności handlowej,
organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa prezentacji handlowych lub reklamowych, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie
wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, usługi
promocji gospodarczej gminy i podmiotów powiązanych z gminą,
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informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dystrybucja materiałów reklamowych ulotek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych,
radiowychi telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku
gminy, mianowicie poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez gminę i podmioty powiązane z gminą w związku
z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklamy, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, popularyzowanie sportu poprzez działalność promocyjną, usługi promocji w zakresie imprez
rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, usługi promocji w zakresie imprez
rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD,, 41 organizowanie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez
rozrywkowych, festiwali, festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych,
festynów, estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi informacyjne w zakresie
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej, kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego
odżywiania, organizowanie targów zdrowej żywności i zdrowego
odżywiania, organizowanie targów i festiwali związane z propagowaniem kuchni innych narodów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie zawodów sportowych,
imprez i konkursów o charakterze sportowym, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, popularyzowanie sportu
poprzez działalność edukacyjną informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
przewodników turystycznych wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych,
rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych,
edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.

(111) 313915
(220) 2017 08 16
(210) 475390
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) T.B. CISEK SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) basepro
(510), (511) 1 płyny do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, produkty z mleka, mleko
w proszku, margaryny, owoce suszone, galaretki, białko jaja, jaja
w proszku, śmietana, marmolady, owoce w alkoholu, wiórki kokosowe, rodzynki suche, skórki owocowe, słonecznik przetworzony
(krem), jadalne nasiona słonecznika, żelatyna, 30 cukier, mąka, preparaty zbożowe, chleb, wyroby piekarnicze, cukiernicze, słodycze,
lody spożywcze, miód, syrop z melasy, drożdże, proszek do pieczenia, kawa, kakao, produkty do wzbogacania chleba, aromaty i olejki
aromatyczne, masy budyniowe, marcepan, płatki zbożowe suszone,
skrobia do celów spożywczych, kukurydza mielona, wafle, wiążące
środki do lodów spożywczych, ozdoby jadalne do ciast, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu.
(111) 313916
(220) 2017 08 28
(210) 475858
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) BANKOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) BANKOMAT
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 pakowarki, pakowarki próżniowe, automaty sprzedające, 9 sprzęt elektroniczny nie zawarty w innych kasach, wyposażenie do sprzętu elektronicznego nie zawarte w innych klasach,
urządzenia peryferyjne, drukarki, drukarki potwierdzeń, niszczarki
do dokumentów, czytniki kodów kreskowych, urządzenia do liczenia i sortowania banknotów i monet, wpłatomaty, recyklery kasjerskie, recyklery banknotów, prasy do banknotów, rolomaty, liczarki
do banknotów, liczarki do monet, komputery, zagniatacze-urządzenia do pakowania monet i banknotów, paskarki, sortery-automaty
do sortowania monet, automaty do wydawania pieniędzy, automaty
do rozmieniania pieniędzy, rozmieniarki, automaty do wykrywania
fałszywych banknotów, testery uv do banknotów, testery IR (na podczerwień) do banknotów, automaty do frankowania i sortowania
poczty, urządzenia depozytowe, wpłatomaty, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, sprzedaż
na rzecz osób trzecich: sprzętu elektronicznego zawartego w klasie
9, wyposażenia do sprzętu elektronicznego zawartego w klasie 9,
urządzeń peryferyjnych, drukarek, drukarek potwierdzeń, niszczarek do dokumentów, czytników kodów kreskowych, urządzeń do liczenia i sortowania banknotów i monet, wpłatomatów, recyklerów
kasjerskich, recyklerów banknotów, pras do banknotów, rolomatów,
liczarek do banknotów, liczarek do monet, komputerów, urządzeń
do pakowania monet i banknotów, paskarek, pakowarek, pakowarek
próżniowych sorterów-automatów do sortowania monet, automatów do wydawania pieniędzy, automatów do rozmieniania pieniędzy, rozmieniarek, automatów sprzedających, automatów do wykrywania fałszywych banknotów, testerów uv do banknotów, testerów
IR (na podczerwień) do banknotów, automatów do frankowania
i sortowania poczty, urządzeń depozytowych, wpłatomatów, sejfów
bankowych, szaf pancernych, kas pancernych, kasetek metalowych,
37 serwis, naprawa i wynajem: sprzętu elektronicznego zawartego w klasie 9, wyposażenia do sprzętu elektronicznego zawartego
w klasie 9, urządzeń peryferyjnych, drukarek, drukarek potwierdzeń,
niszczarek do dokumentów, czytników kodów kreskowych, urządzeń do liczenia i sortowania banknotów i monet, wpłatomatów,
recyklerów kasjerskich, recyklerów banknotów, pras do banknotów,
rolomatów, liczarek do banknotów, liczarek do monet, komputerów,
urządzeń do pakowania monet i banknotów, paskarek, pakowarek,
pakowarek próżniowych sorterów-automatów do sortowania monet, automatów do wydawania pieniędzy, automatów do rozmieniania pieniędzy, rozmieniarek, automatów sprzedających, automatów
do wykrywania fałszywych banknotów, testerów uv do banknotów,
testerów IR (na podczerwień) do banknotów, automatów do frankowania i sortowania poczty, urządzeń depozytowych, wpłatomatów,
sejfów bankowych, szaf pancernych, kas pancernych, kasetek metalowych.
(111) 313917
(220) 2017 10 03
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) ŁOŚ MAREK, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) Super-Edu
(540)

(210) 476386

Kolor znaku: niebieski
(531) 20.07.01, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 24.17.01, 29.01.04
(510), (511) 41 informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
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forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie języków obcych,
edukacja językowa, edukacja dorosłych, edukacja zawodowa, kursy
edukacyjne online, usługi korepetycji, usługi korepetycji online, kursy szkoleniowe online, organizowania i prowadzenie edukacyjnych
grup dyskusyjnych online, udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych.

(111) 313918
(220) 2017 10 12
(210) 477619
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa, PL.
(540) Love Your Life
(510), (511) 24 ręczniki kąpielowe, 25 odzież, ubrania codzienne, koszulki, koszulki polo, bluzy, czapki sportowe, czapki z daszkiem, obuwie, koszule, spodnie, skarpetki, bielizna, bielizna damska, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, szaliki, czapki dziane, paski.
(111) 313919
(220) 2017 10 13
(210) 477677
(151) 2018 07 11
(441) 2018 01 22
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
PRZEDSTAWIA CRAFT DISTILLERY WÓDKA rzemieślnicza C
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny, brązowy,
pomarańczowy, ciemnobrązowy
(531) 19.01.05, 19.01.06, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
(111) 313920
(220) 2017 10 13
(210) 477679
(151) 2018 05 09
(441) 2018 01 22
(732) ATRIUM PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROMENADA CENTRUM PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY
(540)

Kolor znaku: zielony, srebrny, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.05.21
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe
oraz administracja, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu
i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą,
marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak
i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo
w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamo-
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wych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
organizacja pokazów towarów i usług, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, gromadzenie, systemizacja i udostępnianie
komputerowych baz danych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele niż dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych,
przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji
finansowych, sponsorowanie finansowe, świadczenie usług finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie
informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie
kwest, zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy
nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu,
wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach
prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości),
usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach
związanych z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 41 usługi informacji o edukacji,
imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane
z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów,
zjazdów, koncertów, szkoleń, kursów, sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi
dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line,
poradnictwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin, prowadzenie nocnych
klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn, kręgielni, sal koncertowych,
centrów sportowych lub centrów rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.

(111) 313921
(220) 2017 12 05
(210) 479734
(151) 2018 09 06
(441) 2018 03 19
(732) WOŁCZYŃSKA MONIKA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
MAGNET, Kraków, PL.
(540) KM KANCELARIA MAGNET AUDYT DORADZTWO WYCENY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, ciemnoczerwony,
ciemnoniebieski
(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 przygotowywanie list płac, zeznań podatkowych,
analiza kosztów, sporządzanie prognoz ekonomicznych, wycena
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, ekspertyzy w zakresie działalności handlowej i gospodarczej, agencja reklamowa, doradztwo
w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, pomoc w zarządzaniu, administrowaniu i prowadzeniu działalności gospodar-
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czej lub handlowej, usługi związane reprezentowaniem interesów
osób trzecich, rachunkowość, doradztwo podatkowe, sporządzanie
zeznań podatkowych, pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i pozostałych urządzeń księgowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych, obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia
spraw pracowniczych, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych w zakresie rozliczeń z ZUS i funduszów emerytalnych,
pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i ich likwidacji, pozostałe
usługi doradcze i księgowe zawarte w tej klasie, usługi w zakresie
rekrutacji personelu, pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i personelu, usługi wynajmu personelu-leasing pracowników, prowadzenie
komputerowych baz danych i udostępnianie informacji zawartych
w tych bazach, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki,
wycena znaków towarowych, 36 badanie sprawozdań finansowych,
doradztwo podatkowe, prowadzenie postępowania likwidacyjnego
i upadłościowego, doradztwo w sprawach finansowych, wycena finansowa dla celów: ubezpieczeniowych, bankowych, podatkowych,
ekspertyzy dla celów fiskalnych w tym ekonomiczno-finansowe,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 45 usługi
opracowywania ekspertyz i opinii prawno-ekonomicznych, ekspertyz i opinii z zakresu prawa finansowego, podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy oraz analiz prawno-ekonomicznych, prawno-finansowych, prawno-podatkowych zakończonych raportami.

(111) 313922
(220) 2017 12 07
(210) 479812
(151) 2018 09 24
(441) 2018 03 19
(732) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin, PL.
(540) IMAGERY REH
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do rehabilitacji i fizjoterapii,
44 usługi rehabilitacji funkcji motorycznych, udostępnienie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej i fizycznej.
(111) 313923
(220) 2017 12 08
(210) 479912
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) WIŚNIEWSKI-HASSENPFLUG PAWEŁ, Bydgoszcz, PL.
(540) Muzeum Komórek .pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 16.01.11, 26.04.02, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 telefony komórkowe, 35 sprzedaż telefonów komórkowych i gadżetów świadczonych przez sklepy detaliczne, 41 prezentacja eksponatów i akcesoriów związanych z telefonami komórkowymi
oraz trendami ich innowacyjności.
(111) 313924
(220) 2017 12 15
(210) 480174
(151) 2018 09 28
(441) 2018 03 19
(732) MAJDAŃSKI PAWEŁ MOONFOX CREATIVE AGENCY, Piastów, PL.
(540) Moon Fox CREATIVE AGENCY
(540)

(531) 27.05.01

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 agencje reklamowe, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, telemarketing, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, impresariat w działalności artystycznej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, badania biznesowe, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, ekonomiczne prognozy, informacja
o działalności gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi przeglądu prasy, wyceny handlowe, 42 analizy systemów komputerowych,
doradztwu w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, pisanie techniczne, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, projektowanie budowlane, projektowanie mody, projektowanie opakowań,
projektowanie systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.

(111) 313925
(220) 2017 12 19
(210) 480286
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) NIEDZIAŁEK MAGDALENA DĄBRÓWKA, Dąbrówka, PL.
(540) Lubelskie jest tu! LUB
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 05.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 papier i karton oraz wyroby z tych materiałów mianowicie: biuletyny informacyjne, broszury, ulotki, chorągiewki papierowe, gazety, materiały piśmienne do kolorowania, naklejki, papierowe
podkładki pod szklanki, kubki, torby papierowe, materiały drukowane, materiały piśmienne, wyroby papiernicze i introligatorskie,
plakaty, publikacje reklamowe, kalendarze, katalogi okolicznościowe, dzienniki, czasopisma, periodyki, książki, albumy, przewodniki,
wydawnictwa kartograficzne, mapy, plany, przewodniki turystyczne, notesy, długopisy, ołówki, foldery, pocztówki, karty pocztowe,
widokówki, koperty, fotografie, grafiki, obrazy, nalepki reklamowe,
arkusze ogłoszeniowe, tablice ogłoszeniowe, afisze, banery, zakładki do książek, pieczęcie, 35 promocja sprzedaży towarów i usług,
promocja przedsiębiorstw, organizacja wystaw i targów, usługi
marketingowe, usługi reklamowe w zakresie reklamy bilboardowej,
reklamy prasowej, reklamy w Internecie, reklamy radiowej, reklamy
telewizyjnej, usługi w zakresie rozpowszechniania reklam na dowolnych nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, ekspertyzy dotyczące jakości produktów i usług, analizy i oceny rynku .

(111) 313926
(220) 2017 12 19
(210) 480288
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) NIEDZIAŁEK MAGDALENA DĄBRÓWKA, Dąbrówka, PL.
(540) Lubelskie jest tu!
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier i karton oraz wyroby z tych materiałów nie zawarte w innych klasach, materiały drukowane, materiały piśmienne,
wyroby papiernicze i introligatorskie, plakaty, publikacje reklamowe,
kalendarze, dzienniki, czasopisma, periodyki, książki, albumy, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, mapy, plany, notesy, długopisy, ołówki, foldery, pocztówki, karty pocztowe, koperty, fotografie,
grafiki, foldery, nalepki reklamowe, arkusze ogłoszeniowe, tablice
ogłoszeniowe, kalendarze, katalogi okolicznościowe, obrazy, plakaty,
afisze, banery, przewodniki turystyczne, zakładki do książek, widokówki, pieczęcie, 35 promocja sprzedaży towarów i usług, promocja
przedsiębiorstw, organizacja wystaw i targów, usługi marketingowe, usługi reklamowe, w zakresie reklamy billboardowej, reklamy
prasowej, reklamy w Internecie, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, usługi w zakresie rozpowszechniania reklam na dowolnych
nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, doradztwo
handlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy dotyczące jakości produktów i usług, analizy i oceny
rynku.
(111) 313927
(220) 2017 12 20
(151) 2018 09 21
(441) 2018 03 05
(732) CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

(210) 480390

(531) 26.13.25
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy
pożarowe, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, baterie elektryczne do pojazdów, boje sygnalizacyjne, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu paliwa, diody świecące [LED],
dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne,
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elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice,
głośniki, hełmy żołnierskie, instalacje elektryczne, iskrochrony, kable
rozruchowe do silników, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk
żywiołowych, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu,
koce strażackie, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, lasery
nie do celów medycznych, liczniki, liczniki obrotów, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lunety celownicze do broni palnej, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski do oddychania inne niż do sztucznego oddychania,
maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
i urządzenia do sondowania, motopompy strażackie, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne,
osłony azbestowe dla strażaków, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy,
plandeki ratownicze, pojazdy straży pożarnej, pompy strażackie,
prędkościomierze do pojazdów, prostowniki, prostowniki prądu,
przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyspieszeniomierze, radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, regulatory napięcia
do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, samochody pożarnicze, siatki bezpieczeństwa, siatki
ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny,
statki pożarnicze, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, tablice rozdzielcze [elektryczność],
tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, tratwy ratunkowe, trzepaczki strażackie, ubiory chroniące przed ogniem, urządzenia diagnostyczne-nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony
osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod wodą,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wyważania, urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, urządzenia GPS, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, węże
gaśnicze, wilgotnościomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze
przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku, wyłączniki zdalnie sterowane, wyposażenie pojazdów strażackich, wysokościomierze, wzmacniacze, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], 12 ambulanse [karetki pogotowia], amortyzatory
do samochodów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy, autobusy, autokary, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, barki [łodzie], betoniarki [samochody], bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów [taśmy zrolowane], bieżniki do pojazdów [typu
traktorowego], błotniki, błotniki do rowerów, bosaki, haki do łodzi,
bufety ruchome, bufory, ciągniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, ciężarówki [lory], części zamienne do ambulansów, części zamienne do pojazdów specjalnych, części zamienne do pojazdów
straży pożarnej, części zamienne do samochodów policyjnych, części zamienne do pojazdów wojskowych, czopy do osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, drążki skrętne
do pojazdów, drzwi do pojazdów, dulki, dzwonki do rowerów, fartuchy błotników, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], furgonetki, furgony [pojazdy], hamulce do pojazdów, hamulce do rowe-
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rów, instalacje hydrauliczne do pojazdów, jachty, kadłuby statków,
karoserie samochodowe, kesony [pojazdy], kierownice do rowerów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierunkowskazy do rowerów, klaksony do pojazdów, klapy opuszczane samochodowe, klapy boczne samochodowe, klapy tylne samochodowe, klocki hamulcowe do pojazdów, knagi, zaciski żeglarskie, kolce do opon,
koła do rowerów, koła pojazdów, kołnierze obręczy kół kolejowych,
kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
korby rowerowe, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, kosze przystosowane do pojazdów jednośladowych, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków [pojazdy], kuszetki w pojazdach, lusterka wsteczne, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łańcuchy rowerowe, łańcuchy do samochodów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych, łatki samoprzylepne kauczukowe do reperacji dętek,
łodzie, łoża silnika do pojazdów lądowych, markizy samochodowe,
maski [klapy] silników samochodowych, maski do pojazdów, maski
silników do pojazdów, maszty do łodzi, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, mechanizmy wywrotkowe do skrzyń ciężarówek, motocykle, motorowery, nadwozia samochodowe, naczepy,
napinacze do szprych do kół, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, obręcze kół pojazdów, obrzeża obręczy kół kolejowych, obudowy do elementów pojazdów lądowych, innych niż silniki, obwody
hydrauliczne do pojazdów, odbijacze do statków, ogumienie do kół
pojazdów, ogumienie do kół rowerów, okładziny hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe do samochodów, okładziny szczęk
hamulcowych do pojazdów, omnibusy, opony [pełne] do kół pojazdów, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, opony
do rowerów, opony do samochodów, opony ogumienia pneumatycznego, opony pneumatyczne, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, pedały do rowerów, piasty do rowerów, piasty kół pojazdów, podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej [części pojazdów lądowych], podpórki, nóżki do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, poduszki powietrzne
[urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], poduszkowce, podwozia pojazdów, podwozia samochodów, podwozia statków powietrznych, pogłębiarki, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po szynach, pojazdy elektryczne, pojazdy
opancerzone, pojazdy silnikowe, pojazdy śnieżne, pojazdy trzy lub
czterokołowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, pojazdy-chłodnie, pojazdy do celów specjalnych, pojazdy wojskowe, pojazdy
policyjne, pojazdy strażackie, pojazdy służb ratunkowych, pojazdy
ratownictwa chemicznego, pojazdy służb leśnych, pojazdy służb
technicznych, pojazdy serwisowe, pojazdy laboratoryjne, pokrowce
na kierownice samochodowe, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na pojazdy, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zapasowe opony, pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli, polewaczki [pojazdy], pompki do rowerów,
pompy powietrzne [akcesoria samochodowe], pontony, progi do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, przekładnie
redukcyjne do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów
lądowych, przenośniki naziemne [transportery], przerzutki do rowerów, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych,
przewoźne silniki parowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy motocyklowe boczne, przyczepy samochodowe [mieszkalne], przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy, naczepy, obudowy i części pojazdów mechanicznych inne niż
silniki, przykrywy, maski silnika do samochodów, ramy do rowerów,
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, rowery, rozprza [żeglarstwo], samochody, samochody kempingowe, samochody osobowe, samochody sportowe, sanie
osobowe [pojazdy], sanki nożne, siatki bagażowe do pojazdów, siatki
do rowerów, siedzenia do pojazdów, silniki do pojazdów lądowych,
silniki do rowerów, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów
lądowych, siodełka do rowerów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, skrzynie ładunkowe
wywrotkowe do ciężarówek, skutery, spadochrony, spojlery do pojazdów, sprzęgi do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, stery, stojaki do rowerów, stopnie nadwozia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szalupy, szczęki hamulcowe
do pojazdów, szprychy do rowerów, szprychy kół pojazdów, szyby
do pojazdów, szyby przednie pojazdów, ślizgacze, środki antypoślizgowe do opon samochodowych, śruby napędowe, śruby napędo-
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we do łodzi, taczki, taczki bagażowe, tapicerka samochodowa, trycykle, turbiny do pojazdów lądowych, urządzenia antywłamaniowe
do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon pojazdów, urządzenia przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wały napędowe do pojazdów lądowych, wentyle do opon pojazdów, wiosła, wiosła do kajaków, wiosła krótkie,
wiosła do łodzi, wiosła rufowe, wojskowe pojazdy transportowe, wolne koła do pojazdów lądowych, wozy, wózki odlewnicze, wozy, wózki, wózki bagażowe, wózki bagażowe dwukołowe, wózki bębnowe
do węży elastycznych, wózki golfowe [pojazdy], wózki inwalidzkie,
wózki na zakupy, wózki podnośnikowe, wózki transportowe, wózki
trójkołowe, wózki transportowe trójkołowe, wózki używane do wózki widłowe, wózki wywrotki, wózki z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wycieraczki do szyb pojazdów, wycieraczki przednich
świateł, wywrotki, zabudowy do pojazdów specjalnych, zabudowy
do pojazdów strażackich, zabudowy do pojazdów wojskowych, zabudowy do pojazdów transportowych, zabudowy do polewaczek,
zabudowy do pojazdów medycznych, zabudowy do pojazdów policyjnych, zaczepy, haki do przyczep do pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, zapalniczki samochodowe, zasłony samochodowe, zderzaki do pojazdów, zderzaki samochodowe, zestawy
narzędzi do reperacji dętek, złącza do pojazdów lądowych, złącza
do przyczep do pojazdów, żurawiki łodziowe, 35 reklama, reklama
billboardowa, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych do celów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej, samochodów
policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna części zamiennych do pojazdów specjalnych, ambulansów, pojazdów straży pożarnej i samochodów policyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna kontenerów
do celów specjalnych, prowadzenie komisu z pojazdami, prowadzenie salonów samochodowych, 37 czyszczenie pojazdów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawa pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, mycie samochodów,
naprawa pomp, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], piaskowanie, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi serwisowe dotyczące pojazdów, wulkanizacja opon [naprawy], wyważanie opon, zabezpieczanie
pojazdów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjno-rozwojowe dotyczące pojazdów specjalnych, inżynieria techniczna, kalibrowanie,
cechowanie [pomiary], kontrola jakości, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo-rozwojowe [dla osób trzecich], testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie pojazdów specjalnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii.

(111) 313928
(220) 2017 12 27
(210) 480573
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra najlepiej razem
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze,
słodycze, lizaki, cukierki i galaretki – przeznaczone do celów leczniczych,, żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub
smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane,
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki
miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde,
karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
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lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w 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, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle,
batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa,
preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie .

(111) 313929
(220) 2016 11 03
(151) 2017 09 08
(441) 2017 05 08
(732) BAŃKA SŁAWOMIR, Stalowa Wola, PL.
(540) Elitech
(540)

(210) 463494

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.02.07, 26.11.25, 01.07.06, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 7 regulator, 9 termostaty, termometry nie do celów medycznych, wagi precyzyjne, wykrywacze [detektory].
(111) 313930
(220) 2017 08 25
(210) 475760
(151) 2018 02 27
(441) 2017 11 13
(732) TKACZUK MARZENA P.W. MAT, Starachowice, PL.
(540) Mateo Słodki Świat
(510), (511) 30 czekoladki, cukierki w czekoladzie, cukierki w polewie, owoce w czekoladzie.
(111) 313931
(220) 2018 01 16
(210) 481150
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) NEXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, PL.
(540) WINX best car care products high quality products
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 03.07.17, 01.01.03, 01.01.10
(510), (511) 2 czernidła do opon i plastików, 3 kosmetyki motoryzacyjne, płyny do czyszczenia felg, woski samochodowe w płynie,
woski samochodowe twarde, preparaty do pielęgnacji skóry i deski
rozdzielczej, preparaty do czyszczenia tapicerki welurowej, preparaty do czyszczenia kokpitu, płyny do spryskiwaczy, szampony samochodowe z woskiem, płyny do mycia szyb i lusterek, 5 samochodowe
odświeżacze powietrza.
(111) 313932
(220) 2018 05 08
(210) 485709
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HRA
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(540)

(732) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY.
(540) Ekassa.com
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania pożyczek 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 wierzytelności, faktoring, usługi dotyczące informacji finansowych, usługi
w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu 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 powiernicze, doradztwo w zakresie zadłużenia, usługi dotyczące elektronicznego 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 lojalnościowych, usługi w zakresie udzielania
rabatów w uczestniczących placówkach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.

(111) 313933
(220) 2018 05 08
(210) 485710
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HRA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.
(111) 313934
(220) 2018 05 08
(210) 485716
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HRA ARCHITEKCI
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.
(111) 313935
(220) 2018 05 08
(210) 485731
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HRA ARCHITEKCI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, projektowanie urbanistyczne.
(111) 313936
(151) 2018 09 28

(220) 2017 12 28
(441) 2018 03 26

(210) 480600

(111) 313937
(220) 2018 01 03
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) INSTELEKT KREMER-ŚMIGA SPÓŁKA JAWNA,
Świętochłowice, PL.
(540) INSTELEKT
(540)

(210) 480744

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 37 eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja budowlana, instalacja alarmów, instalacja rusztowań
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci elektrycznych, instalowanie, serwisowanie,
konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci logicznych, instalowanie,
serwisowanie, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych,
konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konsultacje budowlane,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa lub
konserwacja alarmów przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, renowacja instalacji
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, udzielanie informacji związanych z instalacją
urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, usługi
budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej.
(111) 313938
(220) 2018 01 03
(210) 480750
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) BIEGUN JAROSŁAW TECHNIKA GRZEWCZA JARECKI,
Lipowa, PL.
(540) JARECKI instalacje .wod.kan .co.gaz 888 588 881
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 28 ozdoby choinkowe.

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 16.01.11, 29.01.14
(510), (511) 37 budowa szybów wentylacyjnych, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, instalowanie systemów odkurzania centralnego, instalowanie, serwisowanie, konserwacja i naprawa
sieci elektrycznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konserwacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, konsultacje budowlane, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, montaż, naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń solarnych, montaż, naprawa i konserwacja
pomp ciepła, nadzór budowlany, naprawa i konserwacja instalacji
gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa pomp, renowacja instalacji elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, roboty ziemne, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania,
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej.
(111) 313939
(220) 2018 01 03
(210) 480756
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bułka Vita
(510), (511) 30 bułki.
(111) 313940
(220) 2018 01 03
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) STAJER JERZY ROLLFIX, Warszawa, PL.
(540) ISKA
(540)

(210) 480759

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 16 taśmy i folie samoprzylepne jedno i dwustronne
na różnych podłożach, przeznaczone do celów papierniczych, biurowych lub do celów domowych, 17 taśmy i folie samoprzylepne jedno
i dwustronne na różnych podłożach nie przeznaczone do celów papierniczych, biurowych lub do użytku domowego, 35 konfekcjonowanie w/w taśm, folii samoprzylepnych, pośrednictwo handlowe.
(111) 313941
(220) 2018 01 04
(210) 480803
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ESTELA

(111) 313942
(220) 2018 01 04
(210) 480806
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) ELEGANTO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 21 talerze ceramiczne.
(111) 313943
(220) 2018 01 05
(210) 480854
(151) 2018 09 05
(441) 2018 04 30
(732) NCL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) NIVETTE LUXURY CARS
(540)

(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, części zamienne do samochodów,
pojazdy mechaniczne, silniki, części zamienne do pojazdów mechanicznych, silniki napędowe do pojazdów lądowych, akcesoria
samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy, przyczepy bagażowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów oraz części
zamiennych do samochodów, pojazdów mechanicznych i części
zamiennych do pojazdów mechanicznych oraz lakierów samochodowych, kosmetyków samochodowych, smarów i olejów do samochodów i pojazdów mechanicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu samochodów i części zamiennych
do samochodów, pojazdów mechanicznych i części zamiennych
do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych, środków do pielęgnacji karoserii, lakierów samochodowych, smarów
i olejów samochodowych, prowadzenie komisu samochodowego,
pośrednictwo w sprzedaży samochodów i pojazdów mechanicznych
oraz części zamiennych do samochodów i pojazdów mechanicznych,
a także środków do konserwacji karoserii, kosmetyków samochodowych, smarów i olejów samochodowych, badania rynkowe, analizy
rynkowe, usługi porównywania cen, prognozy ekonomiczne, wycena handlowa towarów, fakturowanie, udzielanie porad i informacji
klientom, usługi marketingu, sondaże i opinie rynkowe, doradztwo
handlowe, pokazy towarów, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej, usługi prezentacji towarów w mediach w celach sprzedaży, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych, usługi
telemarketingu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i uaktualnianie danych
do baz danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, obróbka
tekstów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów
w celach handlowych i reklamowych, wyszukiwanie informacji-plików komputerowych dla celów reklamowych na rzecz osób trzecich,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów internetowych polegające na zgrupowaniu na rzecz osób
trzecich towarów pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, administrowanie nieruchomościami, usługi
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w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, nakłady kapitałowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo w kupnie, sprzedaży
i najmie nieruchomości oraz gruntów, agencje obrotu nieruchomościami, ściąganie należności, wynajmowanie mieszkań, sporządzanie
i obrót projektami inwestycyjnymi, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, usługi developerskie, usługi finansowe, 37 usługi
motoryzacyjne dotyczące napraw i obsługi samochodów powypadkowych, regeneracja silników, smarowanie pojazdów, usługi stacji
obsługi samochodów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją bieżnikowanie opon, mycie i czyszczenie pojazdów, wymiana opon jako
usługa, wulkanizacja opon jako naprawa, czyszczenie budynków
od wewnątrz i na zewnątrz, sprzątanie pomieszczeń, usługi w zakresie prac związanych z eksploatacją obiektów, wykańczanie obiektów
„pod klucz” oraz urządzanie i dekorowanie wnętrz zgodnie z życzeniem użytkowników, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów
zielonych, adaptacja pojazdów, przeglądy gwarancyjne pojazdów,
39 wynajmowanie samochodów, wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie garaży, wypożyczanie bagażników dachowych, maklerstwo transportowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie miejsc na parkingi, prowadzenie parkingów, pomoc drogowa,
holowanie, przewóz bagaży, usługi transportowe, 40 odzysk surowców, zbieranie, zagospodarowanie i przetwarzanie odpadów, 42 wykonywanie projektów architektonicznych, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, miernictwo, doradztwo w zakresie
architektury, doradztwo w zakresie projektowania krajobrazowego,
wykonywanie ekspertyz inżynieryjnych, planowanie urbanistyczne,
projektowanie wystroju wnętrz, wykonywanie ekspertyz geologicznych, doradztwo zawodowe w zakresie architektury, 43 usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, hotele, motele, pensjonaty, bary,
bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczasowe, domy turystyczne, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, kempingi, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering.

(111) 313944
(220) 2018 01 08
(210) 480872
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 03
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) AGRISPOT
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory wzrostu [inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki
oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki
do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki
chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost
roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku jako środki wspomagające do preparatów ochrony
roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające do użytku
z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku
w preparatach przeciw szkodnikom, środki ochrony roślin przeciw
patogenom, produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia
robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, 31 nasiona, sadzonki, cebulki i rozsady do hodowli roślin, pasze, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
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wych, promocyjnych i reklamowych, udostępnianie powierzchni
reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej,
udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie, zarządzanie
i nadzór forum dyskusyjnych online, usługi badawcze w zakresie
rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej,
usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych online, doradztwo
prawne, badania prawne.

(111) 313945
(220) 2018 01 17
(210) 481221
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) PETZ JERZY, Legionowo, PL.
(540) GONDOLA
(510), (511) 16 katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, drukowane
materiały informacyjne, publikacje, broszury, drukowane materiały
firmowe, 35 zarządzanie i administrowanie centrum handlowym, zarządzanie i administrowanie centrum usługowym, zarządzanie i administrowanie centrum rozrywkowym, rozpowszechnianie informacji handlowych, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych,
usługi w zakresie gromadzenia towarów i organizowania pokazów
towarów w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w sklepie, centrum handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, punkcie
detalicznym, salonie, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów, usługi organizowania
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów z branży spożywczej, artykułów
powszechnego użytku, 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi i powierzchniami
użytkowymi, wynajmowanie powierzchni handlowych, biurowych
oraz użytkowych, wynajem i dzierżawa powierzchni w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, 39 wynajem miejsc parkingowych,
powierzchni i obiektów magazynowych, administrowanie miejscami
parkingowymi, składowanie towarów, 41 usługi w zakresie rozrywki,
usługi w zakresie działalności kulturalnej, organizowanie i obsługa
konkursów i loterii, obsługa sal kinowych i salonów gier, wynajmowanie powierzchni w celu organizowania imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych przez osoby
trzecie, informacja o imprezach, spektaklach i wystawach, 43 usługi
w zakresie prowadzenia punktów gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów, snack-barów, dostarczanie potraw i napojów, 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów fryzjerskich, salonów piękności,
punktów usług optycznych.
(111) 313946
(220) 2018 01 18
(210) 481261
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) POSŁUSZNY-PIOTROWSKA KINGA KP-ART, Zielonki, PL.
(540) mDealer.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, czarny
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży pojazdów mechanicznych, promocja sprzedaży pojazdów mechanicznych dla osób trzecich, agencje
importowo-eksportowe, informacja o działalności gospodarczej,
informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, 36 usługi
finansowe, usługi pieniężne, usługi bankowe, usługi udzielania po-

Nr 1/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

życzek i kredytów, usługi leasingowe, usługi kredytowe dotyczące
pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje w sprawach
ubezpieczenia.

(111) 313947
(220) 2018 01 24
(210) 481437
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) TAXTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) TAXTEAM
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, prowadzenie ksiąg, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo księgowe,
usługi księgowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem, sporządzanie raportów
biznesowych, sporządzanie raportów gospodarczych, specjalistyczne raporty w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe,
doradztwo podatkowe (księgowość), przygotowywanie zeznań podatkowych, ustalanie wysokości podatków, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, analizy i raporty statystyczne,
doradztwo biznesowe, kadry i place (payroll), usługi w zakresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 36 doradztwo podatkowe, usługi związane z podatkami,
analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo finansowe, doradztwo
dotyczące podatków, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi realizacji
płatności podatków, planowanie podatkowe, konsultowanie zeznań
podatkowych.
(111) 313948
(220) 2018 01 23
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) SKÓRSKA-BAJ AGNIESZKA, Pruszków, PL.
(540) PSZCZELARIUM
(540)

(210) 481495

(531) 03.13.05, 27.05.01
(510), (511) 30 miód, wyroby cukiernicze i słodycze z miodem, 41 prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń na temat pszczelarstwa, 44 zakładanie i prowadzenie pasiek, opieka nad ulami z pszczołami.
(111) 313949
(220) 2018 01 26
(210) 481625
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) NOWAK AGNIESZKA STEKÓWKA, Starowa Góra, PL.
(540) STEKÓWKA
(510), (511) 35 reklama, usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich
towarów takich jak: odzież, koszulki, nakrycia głowy, kubki, filiżanki, kalendarze, papeteria, nalepki, przyrządy do pisania, kartki okolicznościowe, okładki i obwoluty papierowe, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie za pośrednictwem systemu
telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie restauracji, pubów, barów, usługi gastronomiczne i cateringowe, przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 313950
(220) 2018 01 29
(210) 481678
(151) 2018 09 24
(441) 2018 03 26
(732) CHMIEL IRENEUSZ, CHMIEL DANUTA FIRMA MIX SPÓŁKA
CYWILNA, Skoczów, PL.
(540) KAGTEC
(510), (511) 3 preparaty czyszczące do samochodów, detergenty
do samochodów, granulki ścierne, mydła w żelu, mydła w postaci
żelu, pasta do mycia rąk, środki czystości do silnie zabrudzonych powierzchni.
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(111) 313951
(220) 2018 01 30
(210) 481723
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) INNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) innect
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego i doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej,
ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej, prowadzenie
badań i analiz porównawczych przedsiębiorstw, sporządzanie raportów dotyczących analiz porównawczych przedsiębiorstw, badania
i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy biznesowe i doradztwo w zakresie analiz
biznesowych, sporządzanie i analiza statystyk biznesowych, doradztwo w zakresie statystyk biznesowych, usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, analiza systemów
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi porównywania w zakresie praktyk zarządzania, systematyzowanie danych i informacji
dotyczących działalności gospodarczej w komputerowych bazach
danych do użytku biznesowego, doradztwo, opracowywanie, wdrażanie i rozwój systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji zarządczych, systemów eksperckich, programów motywacyjnych
i modeli skłonnościowych w przedsiębiorstwie, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 36 doradztwo finansowe i usługi konsultingu
finansowego, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, usługi oceny ryzyka finansowego, zarządzanie ryzykiem finansowym,
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, badania
i analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, usługi w zakresie analizy
porównawczej w dziedzinie finansów, prowadzenie badań i analiz
porównawczych w dziedzinie finansów, sporządzanie analiz porównawczych ryzyka finansowego i inwestycyjnego, sporządzanie raportów dotyczących analiz porównawczych w dziedzinie finansów,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze.
(111) 313952
(220) 2018 01 30
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) LUBRYKA EWA, Wrocław, PL.
(540) SKARBY BARYCZY
(540)

(210) 481726

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01, 03.01.28, 03.01.24
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla
zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt w postaci płodów,
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować hurtowo lub detalicznie w hurtowniach, sklepach i/lub również w systemie on-line za pośrednictwem sieci Internet w szczególności: artykułów zoologicznych
i wędkarskich, żywych zwierząt domowych, akcesoriów do hodowli
zwierząt w warunkach domowych, karmy i pokarmów dla zwierząt
w tym dla psów i kotów, środków czystości i preparatów do mycia,
kosmetyków i akcesoriów do karmienia, higieny i transportu zwierząt, zabawek oraz ubrań, substancji odżywczych i wzmacniających
dla zwierząt, żwirków i piasków aromatycznych dla zwierząt, dezodorantów odstraszających insekty i grzebieni dla zwierząt oraz usługi
reklamy i promocji w zakresie artykułów i produktów wymienionych,
39 konfekcjonowanie, pakowanie i składowanie karmy i wszelkich
akcesoriów dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji zwierząt domowych, usługi w zakresie hodowli
zwierząt.
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(111) 313953
(220) 2018 01 30
(210) 481766
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) PRZENNIAK-COŁTA WIOLETTA WPC COACHING, Wyry, PL.
(540) LUDZKI RODZIC
(510), (511) 35 reklama i promocja na papierze oraz prasowa, telewizyjna i multimedialna, informacja handlowa, reklama w Internecie,
41 edukacja, pozaszkolne formy kształcenia, nauczanie, szkolenia,
doradztwo oraz porady, usługi nauczania i kształcenia w zakresie rodzicielstwa, ciąży, rodzenia, budowania szczęśliwej rodziny, coaching
rodzicielski, indywidualny i grupowy.
(111) 313954
(220) 2018 01 30
(210) 481770
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.13.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe
nie zawarte w innych klasach, druki, materiały biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach,
karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury,
zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki przenośne z materiałów niemetalowych, 35 usługi w zakresie: reklamy
w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii
w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi,
usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci online, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, usługi doradcze inwestora
budowlanego w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą
projektów budowlanych, doradztwo w administrowaniu działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie:
funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami,
sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów,
lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego: usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży
nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych
i użytkowych: doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, analizy
ekonomiczne do celów opracowywania projektów użytkowania nieruchomości, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi
dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania analiz i raportów
finansowych związanych z inwestycjami w zakresie projektów budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowych, 37 usługi w zakresie: prowadzenia robót
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ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki,
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, doradztwo
inżynieryjne (usługi budowlane), usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót
ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w związku z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych,
zarządzaniem budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych w zakresie
inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji budów, zarządzanie
projektem budowy, usługi doradztwa w zakresie budowy obiektów
budowlanych, usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe
w zakresie architektury i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, usługi
planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu,
opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.

(111) 313955
(220) 2018 01 31
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) polline
(510), (511) 3 saszetki zapachowe.

(210) 481779

(111) 313956
(220) 2018 02 02
(210) 481872
(151) 2018 08 29
(441) 2018 05 07
(732) BGP Products Operations GmbH, Allschwill, CH.
(540) DUSPATALIN BALANCE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych.
(111) 313957
(220) 2018 02 02
(210) 481885
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 09
(732) KAPRYKOWSKA ELŻBIETA ZOO-RAJ PACZKOWANIE ZIÓŁ,
KARMY DLA RYBEK I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH, Luboń, PL.
(540) ZOO-RAJ KAPRYKOWSCY
(510), (511) 30 przyprawy, 31 pokarm dla ryb, ptaków i zwierząt, ziarna zbóż, nasiona.
(111) 313958
(220) 2018 02 05
(210) 482013
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Igastrik
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki
dla ludzi, leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, leki
wzmacniające, preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbata lecznicza, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych,
preparaty bakteryjne do celów medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki wspomagające odchudzanie, olejki lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, preparaty
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z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego.

(111) 313959
(220) 2018 02 06
(210) 482019
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) ADVATUS INTER PROJEKT GROUP
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych oraz za pośrednictwem systemu tele-zakupów, przy
wykorzystaniu komunikacji komputerowej, sieci komputerowej
i telewizji interaktywnej, sklepu on-line, z towarami: podzespoły
i akcesoria komputerowe, aparatura do przetwarzania informacji,
urządzenia, materiały i akcesoria do konstrukcji teleinformatycznych
sieci bezprzewodowych, systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych-routerów,
elementy i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym, sieci
miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji IP, w tym
urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach komputerowych,
modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych, płytki półprzewodnikowe-chipy, półprzewodniki, centralne jednostki przetwarzania, w tym procesory,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym
publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny faksymilowe,
maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura do radiokomunikacji
przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne, przewody telegraficzne, przewody
telefoniczne, przenośne telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej,
odbiorniki radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi
w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące: łączność
poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, łączność radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę
elektroniczną, połączenia i trasy połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych
środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie łączności
bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.
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(111) 313960
(220) 2018 02 06
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) TARKOWSKI PAWEŁ, Gdańsk, PL.
(540) CreditScan
(540)

(210) 482024

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie kredytów.
(111) 313961
(220) 2018 02 06
(210) 482036
(151) 2018 09 26
(441) 2018 04 30
(732) KRUŚ PAWEŁ KRUŚ PAWEŁ INSTYTUT NAGRODY ZAUFANIA
ZŁOTY OTIS, Warszawa, PL.
(540) NAGRODA ZAUFANIA ZŁOTY OTIS
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.05, 26.04.01
(510), (511) 41 organizowanie rankingów związanych z przyznawaniem eksperckich i konsumenckich nagród promocyjnych dla: leków,
suplementów diety, sprzętu medycznego, prozdrowotnych stron internetowych, programów profilaktycznych.
(111) 313962
(220) 2018 02 07
(151) 2018 09 03
(441) 2018 04 16
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIEROGARNIE STAROPOLSKIE
(540)

(210) 482148

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 25.03.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy, esencje
artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata,
wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami,
tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki,
potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory,
puddingi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych, 43 usługi
gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach stałych i sezonowych, usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem
ich do odbiorców zewnętrznych-catering oraz z przygotowywaniem
i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 313963
(151) 2018 09 03

(220) 2018 02 07
(441) 2018 04 16

(210) 482149
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(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RESTAURACJA STARY MŁYN
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy
(531) 07.01.13, 25.03.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy, esencje
artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata,
wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami,
tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki,
potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory,
puddingi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych, 43 usługi
gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach stałych i sezonowych, usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem
ich do odbiorców zewnętrznych-catering oraz z przygotowywaniem
i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 313964
(220) 2018 02 09
(210) 482226
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 09
(732) KAJ ALAIN BIZNES, FINANSE I STRATEGIA, Warszawa, PL.
(540) inventage
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania rynkowe, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie wydajności
przedsiębiorstw, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z audytem, księgowość i prowadzenie ksiąg, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, planowanie podatkowe [rachunkowość], prognozy i analizy
ekonomiczne, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo
podatkowe, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania
kosztami, strategiczna analiza biznesowa, specjalistyczne wyceny
i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy w zakresie inwestycji, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], doradz-
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two w sprawach ubezpieczeniowych, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, ocena i wycena podatkowa, oceny i wyceny finansowe, planowanie i zarządzanie finansowe,
planowanie podatkowe [nie księgowe], pozyskiwanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału finansowego, profesjonalne usługi
konsultacyjne dotyczące finansów, prognozy finansowe, sporządzanie
oraz analiza raportów finansowych, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi
doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi doradcze
w zakresie planowania finansowego, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi inwestycyjne, usługi podatkowe i celne, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie planowania
finansowego, usługi w zakresie wycen, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie kapitałem,
zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
ryzykiem cenowym, zarządzanie ryzykiem finansowym, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie ryzykiem związanym z wysokością stóp procentowych, 45 badania prawne, usługi arbitrażowe,
usługi monitorowania prawnego, doradztwo prawne, usługi prawne.

(111) 313965
(220) 2018 02 13
(210) 482323
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) BROWAR NAMYSŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540)
(540)

(531) 18.01.23
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe,
napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, preparaty do produkcji napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, usługi świadczone przez bary, restauracje,
hotele, kawiarnie, rezerwowanie hoteli, restauracji, kawiarni i barów,
udostępnianie zakwaterowania w hotelach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, tymczasowy
wynajem pokoi, mieszkań, apartamentów, pomieszczeń konferencyjnych i wystawowych, wynajem tymczasowy infrastruktury
do spotkań, przyjęć, uroczystości, wystaw, targów, kongresów, konferencji, warsztatów, seminariów i podobnych wydarzeń, doradztwo
przy wyborze piw, win, napojów i dań, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione
usługi świadczone także drogą elektroniczną, w tym przez Internet.
(111) 313966
(220) 2018 02 13
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 07
(732) GRH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) GRH POLSKA
(540)

(210) 482330

Kolor znaku: ciemnoszary, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.07.19, 26.04.02, 14.03.03, 02.01.30, 09.03.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy.
(111) 313967
(151) 2018 09 12

(220) 2018 02 14
(441) 2018 05 28

(210) 482343
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(732) WAŁECKI DAWID ANALITEQ, Głębokie, PL.
(540) ANALITEQ
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, usługi konsultacyjne dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, analizy kosztów, analizy
rynkowe, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
opracowywania kompletnych biznesplanów na potrzeby pozyskania
finansowania zewnętrznego, diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa z zakresu modelowania finansowego w płaszczyźnie analiz finansowych,
analiz controllingowych, analiz ekonomicznych, 36 usługi finansowe,
informacje finansowe, badania finansowe, indywidualne planowanie finansowe, zarządzanie finansami, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradcze usługi zarządzania finansowego,
modelowanie finansowe dla firm obejmujące prognozowanie, analizowanie i zarządzanie finansowe, agencje badające zdolność kredytową,
operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, pożyczki (usługi finansowe), wycena finansowa, faktoring, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacje bankowe, inwestycje finansowe, pośrednictwo
w usługach finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych,
pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych.
(111) 313968
(220) 2018 02 14
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 07
(732) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań, PL.
(540) CHAOS
(540)

(210) 482391

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, w szczególności: aktówki, teczki, opakowania ze skóry, plecaki, portfele, teki, dyplomatki, torebki, walizki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, w szczególności: apaszki (chustki), bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony,
buty, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy), dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), fulary (ozdobne krawaty), garnitury,
getry, gorsety, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe, koszule,
kurtki (odzież), obuwie, palta, paski (odzież), płaszcze, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty.
(111) 313969
(220) 2018 02 15
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) VENI VIDI EMI
(540)

(210) 482404

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi doradcze dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane i konstrukcyjne,
budowanie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(111) 313970
(220) 2018 02 15
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) POLAK MIROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) IPECO DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, biały
(531) 25.01.25, 27.05.01, 11.03.07, 29.01.12

(210) 482407
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(510), (511) 36 usługi doradcze dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane i konstrukcyjne,
budowanie nieruchomości, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.

(111) 313971
(220) 2018 02 15
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock, PL.
(540) Budmat. Dachy Modułowe
(540)

(210) 482412

Kolor znaku: czerwony, ciemnogranatowy
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci proszków, tworzywa
sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w przemyśle, tworzywa sztuczne w postaci proszku
[do zastosowania w przemyśle], olejowe spoiwa [kity, lepiki], 6 dachówki metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, pokrycia dachowe metalowe, metalowe elementy dachowe, metalowe panele
dachowe, metalowe płyty dachowe, okładzinowe panele metalowe
do pokrywania dachów, metalowe, modułowe elementy budowlane, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], rury metalowe, stal,
okucia metalowe, śruby metalowe, drzwi metalowe, metalowe ogrodzenie druciane, ogrodzenia metalowe, metalowe rynny, 17 materiał
z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, materiały izolacyjne, 19 polichlorek winylu jako podsufitki,
płytki porcelanowe, płytki ceramiczne, terakota, terakota [materiał
budowlany], cement, wapno, kostka brukowa, płytki ceramiczne,
płyty gipsowo-kartonowe, rury kamionkowe, rynny niemetalowe,
niemetalowe parapety okienne, parapety z materiałów metalowych,
cegły, gotowe betonowe elementy budowlane, okna aluminiowe,
metalowe okna, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, mieszanki
asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mieszanki do łatania na bazie smoły, mieszanki na bazie
bituminu, papa dachowa, azbestowa zaprawa, dachówka łupkowa,
płoty, parkany niemetalowe, panele polistyrenowe do użytku w budownictwie, 39 transport materiałów budowlanych, transport drogowy ładunków, konfekcjonowanie towarów, załadunek i wyładunek towarów, 40 nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale
i tworzywa sztuczne, obróbka [kształtowanie] metalu.
(111) 313972
(220) 2018 02 16
(210) 482427
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) WYTWÓRNIA PASZ LIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywiń, PL.
(540) GOLDEN FIBER
(510), (511) 31 karmy dla zwierząt głównie trzody, mieszanki paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne.
(111) 313973
(220) 2018 02 16
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) LUBOWICKI KAMIL RKL TRADE, Zielonka, PL.
(540) Mobilari
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12

(210) 482432
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(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego,
konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen
biznesowych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, monitorowanie
poziomu sprzedaży dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, promocja sprzedaży, świadczenie usług zarządzania
biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, udostępnianie analiz
sprzedaży, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z komputerami,
które można nosić na sobie, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlu hurtowego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu hurtowego w związku ze smartfonami, usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowerów,
usługi handlu hurtowego związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej związane
z telefonami komórkowymi, zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, zarządzanie personelem zajmującym się
sprzedażą, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów.

(111) 313974
(220) 2018 02 16
(210) 482435
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) HIT-KODY KRESKOWE G.J.J. IGLEWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Suchy Las, PL.
(540) HKK
(510), (511) 9 nośniki z nagranym oprogramowaniem do komputerów uniwersalnych umożliwiające drukowanie i/lub czytanie kodów
kreskowych, skomputeryzowane urządzenia i maszyny w tym drukarskie przeznaczone do druku i przymocowywania lub przyczepiania kodów kreskowych, etykiet, zatrzasków i wiązadeł do lub wokół
towarów oraz części zamienne do tych wyrobów. nośniki z nagranym oprogramowaniem dla maszyn drukarskich do formatowania
różnych informacji na naklejkach i etykietach, urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów w tym skanery, drukarki do kodów
kreskowych, dekodery, taśmy magnetyczne dla informatyki, micro-chipy i znaczniki kodowane i sterowane drogą radiową aparaty i instrumenty naukowe, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne do ratowania życia i do nauczania, elektryczne instalacje,
aparaty do nagrywania, przekazywania i odtwarzania dźwięku i/lub
obrazu, radionadajniki, magnetyczne nośniki dźwięku lub obrazu,
dyski automatyczne, automatyczne dystrybutory, kasy rejestrujące,
kalkulatory i sprzęt do przetwarzania danych, instalacje elektroniczne stosowane przy transakcjach finansowych, urządzenia peryferyjne i terminale do komputerów, urządzenia do odtwarzania płyt video, karty magnetyczne i karty plastikowe do kodowania stosowane
w transakcjach finansowych i do identyfikacji, zawierające procesory
scalone, czytniki kodu, aparaty i instrumenty telekomunikacyjne,
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części i osprzęt do urządzeń i maszyn do druku kodów, 16 papier,
tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, czyste lub częściowo zadrukowane etykiety, etykiety samoprzylepne,
przywieszki i bilety do zadrukowania za pomocą drukarek do etykiet, taśmy do drukarek etykiet, papier, folia i kalki do drukowania
etykiet ,tabliczek, plomb, wszywek do ubrań oraz niezniszczalnych
zabezpieczeń, druki, wydawnictwa, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, maszyny do pisania, drukarki komputerowe i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych i/lub papieru do pakowania, czcionki drukarskie, matryce,
35 usługi eksportowo-importowe oraz doradztwo handlowe, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, usługi
w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych i prowadzenia
przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych w kraju,
prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie prowadzenia promocji i reklamy ich wyrobów, usługi świadczone przez i dla punktów
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz kompleksowa oferta towarów
podkreślająca ich zalety umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów w tym przez Internet jak, maszyny i urządzenia
z własnym napędem przeznaczone do druku i przymocowywania
etykiet, zatrzasków i wiązadeł do lub wokół towarów oraz części zamienne do tych wyrobów, nośniki z nagranym oprogramowaniem
do komputerów uniwersalnych umożliwiające drukowanie i/lub
czytanie kodów kreskowych, skomputeryzowane urządzenia drukarskie do drukowania naklejek i etykiet służących do przyczepiania
do odzieży, nośniki z nagranym oprogramowaniem dla maszyn drukarskich do formatowania różnych informacji na naklejkach i etykietach, urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów w tym skanery, drukarki do kodów kreskowych, dekodery, taśmy magnetyczne
dla informatyki, micro-chipy i znaczniki kodowane i sterowane drogą
radiową, aparaty i instrumenty naukowe, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne do ratowania życia i do nauczania, elektryczne instalacje, aparaty do nagrywania, przekazywania
i odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, radionadajniki, magnetyczne
nośniki dźwięku lub obrazu, dyski automatyczne, automatyczne
dystrybutory, kasy rejestrujące, kalkulatory i sprzęt do przetwarzania danych, instalacje elektroniczne stosowane przy transakcjach
finansowych, urządzenia peryferyjne i terminale do komputerów,
urządzenia do odtwarzania płyt video, karty magnetyczne i karty
plastikowe do kodowania stosowane w transakcjach finansowych
i do identyfikacji, zawierające procesory scalone, czytniki kodu, aparaty i instrumenty telekomunikacyjne, papier, tektura i wyroby z tych
materiałów, czyste lub częściowo zadrukowane etykiety, etykiety
samoprzylepne, przywieszki i bilety do zadrukowania za pomocą
drukarek do etykiet, taśmy do drukarek etykiet, papier, folia i kalki
do drukowania etykiet ,tabliczek, plomb, wszywek do ubrań oraz
niezniszczalnych zabezpieczeń, druki, wydawnictwa, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, maszyny do pisania,
drukarki komputerowe i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce,
reklama, czynności biurowe, konsultacje w zakresie organizacji i biznesu, badania marketingowe i analizy marketingowe, konsultacje
w zakresie marketingu i zarządzania, pozyskiwanie kontraktów kupna i sprzedaży towarów, konsultacje, projektowanie, zarządzania biznesem, elektronicznych usług handlowych, zarządzania łańcuchami
dostaw, zarządzania relacjami z klientem, leasing biurowych maszyn
i sprzętu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pomoc handlowa i techniczna w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, 42 programowanie komputerowe, administrowania sieciami
komputerowymi i wspomagania za pomocą sieci komputerowych,
konwersja danych przez programy komputerowe, opracowywanie
i projektowanie monitorujących systemów i sieci, przygotowywanie
i projektowanie produktów z dziedziny elektronicznych informacyjnych systemów komunikowania się, świadczenie usług z zakresu
integracji komputerowych systemów sieciowych, doradztwo techniczne w zakresie komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i instalacja programów komputerowych do chronienia
i zabezpieczenia danych transmitowanych poprzez sieci komputerowe, usługi z zakresu elektronicznej wymiany danych dla różnych
przedsiębiorstw/przedsięwzięć biznesowych, mianowicie prowadzenie konsultacji dotyczących dostarczania komputerowych systemów sieciowych i świadczenia komputerowych usług sieciowych
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służących do wysyłania i otrzymywania zamówień na wyroby, szacunków wyrobów i wytwarzania rysunków, dokumentów, spisów
i zestawień inwentaryzacyjnych, usługi dotyczące komputerowego
wspomagania sieciowego, mianowicie służących do kontroli jakości
produktów i procesów ich wytwarzania, usługi dotyczące komputerowego wspomagania sieciowego, mianowicie znakowania, kodowania lub autentyfikacji dokumentów i transmisji danych, ładowanie, korygowanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego
przeznaczonego dla elektronicznej wymiany danych i sieci telekomunikacyjnych dla innych, usługi dotyczące komputerowego wspomagania sieciowego, mianowicie chronienie zabezpieczenia danych
transmitowanych poprzez sieci komputerowe za pomocą kodowania, szyfrowania i kryptografii, usługi świadczone przez inżynierów,
projektowanie i usługi inżynieryjno-techniczne dotyczące systemów
kodowania i znakowania, rozwój systemów internetowych, intranetowych, techniczne wsparcie i konsultacje dotyczące komputerów
maszyn i urządzeń do znakowania i kodowania oraz Internetu, intranetu i innych tego typu elektronicznych systemów komunikacyjnych, badania i analizy techniczne, projekty graficzne / wzornictwo
przemysłowe/, usługi poligraficzne, usługi konsultacyjne dotyczące
logistyki, projektowanie, zakładanie oraz utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie wdrażanie technologii
i znaczników kodowanych i sterowanych drogą radiową.

(111) 313975
(220) 2018 02 16
(210) 482469
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 16
(732) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MULTI BABY KINO
(540)

(531) 16.03.05, 27.05.01, 01.01.01
(510), (511) 9 filmy fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, filmy
telewizyjne, programy telewizyjne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłaszcza taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne,
zapisane dyski optyczne do odtwarzania w komputerach multimedialnych, reprodukcje zapisanych nośników informacji, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe,
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty
inteligentne, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia
elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, magnetyczne nośniki danych, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane,
czytniki kodów kreskowych, karty stałego klienta, karty członkowskie, karty USB, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery,
prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane,
czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki notesy, drukowane karty na przepisy, karty lojalnościowe i członkowskie bez kodowania magnetycznego, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
agencji reklamowej: produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi w zakresie organizacji targów,
wystaw, publicznych aukcji, usługi w zakresie badania rynku, usługi
prowadzenia hurtowni, sklepu, tele-sklepu, sklepu internetowego
w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, okularów słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, radioodbiorników,
materiałów piśmiennych, kalendarzy, plakatów, albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej, breloczków, baloników,
banerów, chorągiewek, flag, konstrukcji dmuchanych, balonów,
latawców, parasoli, plecaków, obrusów, ręczników, koców, pościeli,
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podkładek pod kubki, kieliszków i szklanek, podkładek pod mysz
komputerową, toreb z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia
wnętrz, drobnego sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego,
elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw domowego,
artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków, wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, biżuterii i wyrobów
z metali szlachetnych, instrumentów muzycznych, wyrobów ze szkła,
porcelany, zabawek, kart do gry, sprzętu oświetleniowego, zegarów
i zegarków, wyrobów włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z wyżej wymienionymi towarami
z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami towarowymi,
usługi administrowania obiektami sportowymi, 40 usługi polegające
na wywoływaniu błon filmowych, obróbce kopii filmowych, montażu filmów, opracowaniu wersji dźwiękowej kopii filmowych i kaset
video, 41 usługi w zakresie studia filmowego: produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, widowisk telewizyjnych, teatralnych, przedstawień operowych i baletowych, organizacja produkcji
filmowej i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych i audio-video,
opracowywanie programów telewizyjnych, usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych,
teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, prowadzenie wesołych
miasteczek, kin, kin na wolnym powietrzu, organizacja teleturniejów,
organizacja imprez rekreacyjnych, usługi rozpowszechniania filmów,
kopii filmowych, nagrań video, płyt, rozpowszechniania komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi
organizacji imprez sportowych, usługi impresaryjne dla artystów,
sportowców, usługi w zakresie doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, do filmów, programów telewizyjnych i radiowych, przedstawień teatralnych, imprez rozrywkowych, organizacja
pokazów mody, 43 usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie,
bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu żywności
i napojów na zamówienie osób trzecich, 45 usługi w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie wszelkimi formami własności
intelektualnej.

(111) 313976
(220) 2018 02 16
(210) 482470
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 16
(732) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MULTI BABY KINO
(540)

(531) 01.01.02, 16.03.05, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, filmy
telewizyjne, programy telewizyjne, zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłaszcza taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne,
zapisane dyski optyczne do odtwarzania w komputerach multimedialnych, reprodukcje zapisanych nośników informacji, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane, karty chipowe,
magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty
inteligentne, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, magnetyczne
nośniki danych, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki
kodów kreskowych, karty stałego klienta, karty członkowskie, karty
USB, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki,
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
koperty, książki, mapy, notatniki notesy, drukowane karty na przepisy,
karty lojalnościowe i członkowskie bez kodowania magnetycznego,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji reklamowej:
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypo-
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życzanie materiałów reklamowych, pokazy towarów, organizowanie
kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii,
usługi w zakresie organizacji targów, wystaw, publicznych aukcji, usługi w zakresie badania rynku, usługi prowadzenia hurtowni, sklepu,
tele-sklepu, sklepu internetowego w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, okularów słonecznych, kalkulatorów,
sprzętu do nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu, komputerów
przenośnych, radioodbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy,
plakatów, albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej,
breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, konstrukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli, plecaków, obrusów, ręczników,
koców, pościeli, podkładek pod kubki, kieliszków i szklanek, podkładek
pod mysz komputerową, toreb z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, drobnego sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego, elektronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw domowego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków, wyrobów
kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, biżuterii i wyrobów
z metali szlachetnych, instrumentów muzycznych, wyrobów ze szkła,
porcelany, zabawek, kart do gry, sprzętu oświetleniowego, zegarów
i zegarków, wyrobów włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z wyżej wymienionymi towarami
z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami towarowymi,
usługi administrowania obiektami sportowymi, 40 usługi polegające
na wywoływaniu błon filmowych, obróbce kopii filmowych, montażu
filmów, opracowaniu wersji dźwiękowej kopii filmowych i kaset video,
41 usługi w zakresie studia filmowego: produkcja filmów fabularnych,
dokumentalnych, reportaży, widowisk telewizyjnych, teatralnych,
przedstawień operowych i baletowych, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych i audio-video, opracowywanie programów telewizyjnych, usługi w zakresie dostarczania
rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, prowadzenie wesołych miasteczek,
kin, kin na wolnym powietrzu, organizacja teleturniejów, organizacja
imprez rekreacyjnych, usługi rozpowszechniania filmów, kopii filmowych, nagrań video, płyt, rozpowszechniania komputerowych programów multimedialnych na nośnikach pamięci, usługi organizacji
imprez sportowych, usługi impresaryjne dla artystów, sportowców,
usługi w zakresie doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, do filmów, programów telewizyjnych i radiowych, przedstawień teatralnych, imprez rozrywkowych, organizacja pokazów mody,
43 usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 45 usługi w zakresie administrowania i pośrednictwa w obrocie wszelkimi formami własności intelektualnej.

(732) RACKET SCIENCE STUDIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) iChallenge
(540)

(111) 313977
(220) 2018 02 22
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) JANISZEWSKA EWA EVAC, Gdynia, PL.
(540) COATED
(540)

(111) 313980
(220) 2017 03 30
(210) 469713
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) E-COMMERCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) HURTON
(540)

(210) 482490

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież nieprzemakalna, odzież wiatroszczelna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież outdoorowa, odzież w stylu sportowym, kurtki i płaszcze nieprzemakalne, kurtki z kapturem chroniące przed wiatrem
i zimnem, płaszcze przeciwdeszczowe, ponczo przeciwdeszczowe,
anoraki, wiatrówki, kurtki puchowe, kamizelki puchowe, dolne części ubrań (odzież), spodnie nieprzemakalne, spodnie dresowe, dresy ortalionowe, bojówki, chinosy, spódnice, dzianina (odzież), bluzy
dresowe, bluzy sportowe, polary, tuniki, podkoszulki, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, nakrycia głowy, paski
(odzież), szaliki, rękawiczki (odzież), obuwie sportowe, obuwie przeciwdeszczowe, buty wodoodporne.
(111) 313978
(151) 2018 09 06

(220) 2018 02 19
(441) 2018 05 21

(210) 482510

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.12, 26.07.03, 26.07.25, 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 aplikacje mobilne do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, aplikacje mobilne do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych służących do wyznaczania położenia na polu gry
w grach sportowych, aplikacje mobilne do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych służących do wyznaczania trajektorii przemieszczania się przedmiotu w polu i poza polem gry w grach sportowych,
urządzenia do zdalnego wyznaczania położenia na polu gry i poza
polem gry w grach sportowych, systemy elektroniczne do rozstrzygania kontrowersyjnych punktów w grach sportowych, programy
komputerowe, nośniki z programami komputerowymi, 38 przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących rozstrzygania
kontrowersyjnych punktów w grach sportowych, przesyłanie drogą
elektroniczną informacji dotyczących położenia i przemieszczania
się przedmiotu w polu gry i poza polem gry w grach sportowych.
(111) 313979
(220) 2018 02 19
(210) 482513
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 21
(732) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lipniki Stare, PL.
(540) SCANDI
(510), (511) 20 rolety do okien, rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, żaluzje niemetalowe, żaluzje wewnętrzne listwowe,
żaluzje pionowe [wewnętrzne], wertikale niemetalowe, karnisze
niemetalowe, niemetalowe szyny sufitowe, niemetalowe akcesoria
i osprzęt do okien w tym: kółka, haki, szyny, rolki, sznury, uchwyty
do zasłon i firan, niemetalowe dekoracyjne listwy i paski do okien,
niemetalowe dekoracje do karniszy, zasłony i paski do okien: bambusowe, z koralików i z plecionek, okiennice wewnętrzne, 24 okienne
tkaniny dekoracyjne, produkty do zasłaniania okien, firanki, kotary,
zasłony z surowców włókienniczych, zasłony z tworzyw sztucznych i naturalnych, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych w tym
uchwyty do zasłon, falbany z tkanin, sznury i pasy tekstylne, lambrekiny, podszewki do zasłon.

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, reklama za pośrednictwem Internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji
i tekstów pokazujących i opisujących różne towary lub usługi pozwalające te towary lub usługi swobodnie oglądać i kupować, promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, badania
rynku za pośrednictwem Internetu, usługi informacji statystycznych
za pośrednictwem Internetu, zarządzanie zbiorami informatycznymi
za pośrednictwem Internetu, sprzedaż i reklama towarów takich jak
sprzętu komunikacyjnego i łącznościowego oraz systemów telewizji przemysłowej, monitoringu, alarmoeych i przeciwwłamaniowych
za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi zarządzania sprzedażą, 37 usługi
w zakresie instalowania i napraw urządzeń elektrycznych, naprawa
i konserwacja artykułów użytku domowego i osobistego, dystrybu-
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cja i serwisowanie sprzętu i systemów telewizji przemysłowej i systemów alarmowych, serwisowanie monitoringu i systemów przeciwwłamaniowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego, konserwacja
sprzętu łącznościowego, usługi serwisowania sprzętu komunikacyjnego i łącznościowego oraz systemów telewizji przemysłowej, monitoringu, alarmowych i przeciwwłamaniowych za pośrednictwem Internetu, 39 usługi transportowe na rzecz osób trzecich, dostarczania
towarów na zamówienie, pakowanie i składowanie towarów, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, audyt energetyczny,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, usługi i doradztwo
w zakresie projektowania i ulepszania sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, testowanie sprzętu komputerowego, usługi
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej i głosowej poprzez łącza telekomunikacyjne i internetowe, połączenie ze światową siecią
komputerową poprzez łącza telekomunikacyjne, łączność poprzez
sieć światłowodów, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej i telekomunikacyjnej, usługi badawcze i wdrożeniowe
w dziedzinie Internetu i usług multimedialnych, usługi konsultacyjne
w zakresie zapewniania korzystania i dostępu z/do usług dotyczących komunikowania się i informacji „on-line”, usługi konsultacyjne
oraz usługi w zakresie rozwijania projektowania techniki internetowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego,
usługi instalacji programów komputerowych.

(111) 313981
(220) 2016 04 08
(210) 454610
(151) 2018 10 03
(441) 2016 07 18
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PTASIE MLECZKO
(510), (511) 30 pianki w czekoladzie, czekolada, czekoladki, słodycze
na bazie czekolady, słodycze na bazie cukru, pralinki, cukierki, słodycze mrożone, lody, desery lodowe, słodzone słodycze, ciasta, ciastka
i wafle, guma do żucia, żelki.
(111) 313982
(220) 2018 04 24
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) STELMASIAK EWA, Józefów, PL.
(540) THE WELLNESS INSTITUTE
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.09, 26.11.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
coaching w zakresie życia osobistego [life-coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, publikowanie on-line książek i czasopism, publikowanie książek.

(111) 313984
(220) 2017 03 27
(151) 2018 09 20
(441) 2017 05 08
(732) GRAND NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GRAND NOVA
(540)

(210) 469539

(531) 27.05.01, 27.05.14, 27.05.17
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej.
(111) 313985
(220) 2017 05 29
(151) 2018 08 21
(441) 2017 12 27
(732) HYDROGOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) HYDROGOP
(540)

(210) 472257

(210) 485230

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biznesu,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi marketingowe,
usługi public-relations, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], publikowanie książek, publikowanie on-line książek i czasopism, coaching w zakresie życia osobistego [life-coaching], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,,
44 usługi medycyny alternatywnej, usługi psychologów.
(111) 313983
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) STELMASIAK EWA, Józefów, PL.
(540) W WELLBEING CONFERENCE
(540)
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(210) 485538

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi wykonawstwa robót inżynieryjnych z zakresu
uzbrojenia terenu w wodociągi, gazociągi, kanalizację i ciepłociągi
(sieci zewnętrzne), wykonawstwo dróg i remonty nawierzchni, wykonawstwo małej architektury (place, chodniki, schody terenowe,
boiska sportowe).
(111) 313986
(220) 2017 06 22
(210) 473246
(151) 2018 08 24
(441) 2017 09 04
(732) EUROSPORT SAS, Issy-Les-Moulineaux Cedex, FR.
(540) tenis premium HD 1
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 nagrane wcześniej nagrania audiowizualne, taśmy audio, taśmy video, dyski wideo, płyty kompaktowe, DVD i oprogramowanie multimedialne zarejestrowane na płytach CD-ROM obejmujące
tematy ogólnych zainteresowań ludzi, elektroniczne gry edukacyjne
w postaci oprogramowania gier elektronicznych przeznaczonych
na cele edukacyjne, płyty z grami wideo, płyty z grami komputerowymi, programy z grami elektronicznymi, dzwonki, grafiki, dzwonki
typu ring-back, animowane dzwonki, dzwonki video i animowane
wygaszacze ekranu możliwe do pobrania przez Internet i urządzenia
bezprzewodowe, media elektroniczne, głównie nagrane wideoklipy
do pobrania, nagrane klipy audio, teksty i grafiki przechowywane
na elektronicznych komputerach osobistych i podręcznych urządzeniach bezprzewodowych obejmujące tematy ogólnych zainteresowań ludzi, okulary przeciwsłoneczne, oprogramowanie komputero-
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we przeznaczone do użycia w celu przetwarzania, transmitowania,
odbierania, organizowania, odtwarzania, analizowania, reprodukcji
i streamowania zawartości audio, wideo i innej multimedialnej zawartości włączając w to teksty, dane, obrazy, pliki audio, pliki video
i pliki audiowizualne, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do kontrolowania działań sprzętu audio i wideo oraz do wyświetlania, przeszukiwania i/lub odtwarzania plików audio, plików video,
telewizji, filmów, innych elektronicznych obrazów i innych elektronicznych treści, oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla
celów rozrywki interaktywnej, pozwalające użytkownikom na dostosowywanie doświadczeń związanych z wyświetlaniem, słuchaniem i odtwarzaniem przez wybór i aranżowanie układu i wykonania
elementów audio, video i innych audiowizualnych, 38 usługi komunikacyjne, głównie transmisja strumieniowa nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, sieci kablowej, sieci
bezprzewodowej, satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych,
usługi transmisji audio i wideo przez Internet, transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, emisja telewizyjna, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, przenośne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji
medialnych treści rozrywkowych, usługi podcastingu, usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie chatroomów i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line do przekazywania wiadomości między użytkownikami
na ogólne tematy, 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie
trwające programy multimedialne z dziedziny zainteresowań ogólnych, rozpowszechniane za pośrednictwem różnych platform przez
wielorakie formy mediów transmisyjnych, zapewnianie informacji
rozrywkowych związanych z trwającymi programami telewizyjnymi
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów multimedialnych, usługi
rozrywkowe w postaci zapewniania programów rozrywkowych i treści rozrywkowych, głównie programów telewizyjnych, klipów, grafik
i informacji odnoszących się do programów telewizyjnych z dziedziny zainteresowań ogólnych, rozpowszechnianych przez Internet, sieci komunikacji elektronicznej, sieci komputerowe i sieci komunikacji
bezprzewodowej.

(111) 313987
(220) 2017 07 06
(210) 473765
(151) 2018 08 22
(441) 2018 01 29
(732) PTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Czosnów, PL.
(540) ZX
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń do papierosów, papierosy, cygara.
(111) 313988
(220) 2017 10 04
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL.
(540) Bałtycki Kongres Geodezyjny
(540)

(210) 477291

Kolor znaku: czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, książki, periodyki, kalendarze, fotografie, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi promocyjne, prowadzenie agencji
reklamowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 41 usługi edukacyjne, organizacja i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, publikowanie książek, prowadzenie szkoleń dla
dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń dla dorosłych, dla osób pra-
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cujących z rodzinami w kryzysie, konsultacje w zakresie prowadzenia
szkoleń, nauczanie korespondencyjne, produkcja filmów innych niż
reklamowe.

(111) 313989
(220) 2017 10 10
(210) 477486
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 07
(732) KOMFORT MEBLE K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ignatki, PL.
(540) Golden Triangle
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.11.01, 20.01.11, 29.01.13
(510), (511) 20 meble: biurowe, szkolne, kuchenne, zestawy meblowe, wyroby stolarstwa meblowego, komody, fotele, kanapy, kredensy, krzesła, ławy, łóżka, materace, otomany, poduszki, regały, sekretery, serwantki, sofy, stoły, szafy, szafki, szuflady, taborety, toaletki,
wałki, zagłówki, 35 reklama dotycząca branży meblowej w szczególności projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalnością handlową,
prace biurowe, reklama w środkach masowego przekazu, reklama
na nośnikach papierowych, reklama w Internecie, reklama na bilbordach, doradztwo w zakresie projektowania i urządzania wnętrz,
42 projektowanie i dekoracja wnętrz, projekty techniczne, stylizacja,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 313990
(220) 2017 11 03
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) ÚSOVSKO a.s., Klopina, CZ.
(540) GLUTEN FREE
(540)

(210) 478577

(531) 05.07.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, batony zbożowe i energetyczne,
czekolada, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, zboża, muesli, batoniki musli, płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, owsianka, płatki owsiane i pszeniczne, płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu, chipsy [produkty
zbożowe], mąka, ryż, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyciskane produkty spożywcze z kukurydzy, wyciskane produkty spożywcze z ryżu, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren
zbóż, przekąski wykonane z mąki sojowej, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, cukier, słodziki naturalne, słodkie polewy i nadzienia, syropy i melasa.
(111) 313991
(220) 2017 11 15
(210) 479020
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) OFENBACH s.r.o., Třinec, CZ.
(540) look pharm
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla diet medycznych,
mineralne suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty
dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplement
diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, die-
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tetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra
pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących towarów: dodatki dietetyczne, suplementy
żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla
diet medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania
jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla
diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone
lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, administrowanie
sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji
handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa, telewizyjna
i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży,
pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 313992
(220) 2017 11 15
(210) 479023
(151) 2018 09 11
(441) 2018 03 19
(732) OFENBACH s.r.o., Třinec, CZ.
(540) look food
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze-
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nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty
rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła
nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny
naturalne, słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line) oraz sprzedaży wysyłkowej i katalogowej następujących towarów: dodatki dietetyczne, suplementy
żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla
diet medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych, preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki do stosowania
jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla
diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone
lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja,
mleko, produkty mleczne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo, administrowanie
sprzedażą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
sklepów detalicznych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programami lojalnościowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji
handlowych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, reklama, reklama radiowa, telewizyjna
i prasowa, reklama na stronach internetowych, promocja sprzedaży,
pokazy towarów do celów promocyjnych, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

(111) 313993
(220) 2017 11 28
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) FRUITLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żdżarów, PL.
(540) OVO
(540)

(210) 479482

Kolor znaku: czerwony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 31 jagody, świeże owoce, nieprzetworzone owoce, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, warzywa świeże, 32 napoje warzywne, soki warzywne [napoje], soki ze świeżych owoców.
(111) 313994
(151) 2018 09 24

(220) 2017 12 22
(441) 2018 03 05

(210) 480475
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(732) CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, ciemnożółty
(531) 26.11.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna.
(111) 313995
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m&m’s
(540)

(210) 480497

Kolor znaku: niebieski, brązowy, biały
(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze,
czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata, kakao, cukier,
zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż, batony i batoniki
energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto, ciasto na wypieki,
ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle jadalne, lody, lody
śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny lub sztuczny), proszki
do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż olejki eteryczne, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy
w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż, granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztywniania bitej śmietany,
syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.
(111) 313996
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m&m’s
(540)

(210) 480505

Kolor znaku: brązowy, biały, żółty
(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata,
kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto,
ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle
jadalne, lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny
lub sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż,
granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty
do usztywniania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.

(111) 313997
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m&m’s
(540)
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(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata,
kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto,
ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle
jadalne, lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny
lub sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż,
granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty
do usztywniania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.
(111) 313998
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m&m’s
(540)

(210) 480511

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 24.17.25, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata,
kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto,
ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle
jadalne, lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny
lub sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż,
granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty
do usztywniania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.
(111) 313999
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01

(210) 480521

Nr 1/2019
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(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata,
kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto,
ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle
jadalne, lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny
lub sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż,
granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty
do usztywniania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.

(111) 314000
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m
(540)

(210) 480522

(531) 26.01.18, 08.01.25, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, czekolada, cukierki, desery czekoladowe, desery lodowe, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery na bazie czekolady, słodycze, kawa, herbata,
kakao, cukier, zboża i preparaty zbożowe, przekąski na bazie zbóż,
batony i batoniki energetyczne na bazie zbóż, ciastka, ciasta, ciasto,
ciasto na wypieki, ciasteczka, muesli, napoje na bazie kakao, wafle
jadalne, lody, lody śmietankowe, mrożone jogurty, lód (naturalny
lub sztuczny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze
mrożone, musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż
olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w czekoladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż,
granola, batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty
do usztywniania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu, mąka.

430243
430951
432608
435165
435524
436435
436436
436437
438039
438065
440309
442438
442803
443045
443727
443842
443843
445266
446424
448597
448712
449435
449438
452148
452454
452525
453375
453916
454244
454642
454664
456201
456824
461162
461436
462660
462662
464710
464711
464723
464757
465444
469137
470633
471858
471938
471939
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20/2014
22/2014
25/2014
03/2015
04/2015
06/2015
06/2015
06/2015
10/2015
10/2015
14/2015
18/2015
18/2015
19/2015
20/2015
20/2015
20/2015
23/2015
25/2015
3/2016
3/2016
5/2016
5/2016
10/2016
11/2016
8/2016
13/2016
13/2016
14/2016
15/2016
21/2016
18/2016
19/2016
22/2016
22/2016
U
U
ZT08/2017
ZT08/2017
ZT07/2017
U
U
U
U
U
U
U

472275
474382
474940
475676
475685
476007
476255
476700
477540
477795
478320
478608
479585
479625
479805
480553
481612
481719
482042
482082
482325
482480
482485
482494
482624
483276
483727
484154
484390
484455
484831
484878
485062
485226
485244
485245
485247
485248
485249
485732
485733
485815
486156
486243
486245
486555
486560

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O 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.
354868
371162
379017
385546
400116
400117
400713
402731

16/2009
19/2010
07/2011
18/2011
17/2012
17/2012
18/2012
22/2012

408446
413671
420028
420053
422978
424942
426553
428985

07/2013
17/2013
02/2014
02/2014
07/2014
12/2014
14/2014
18/2014
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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.
410872
424403
427408
427716
427718
427987
427988

12/2013
11/2014
15/2014
16/2014
16/2014
17/2014
17/2014

428511
430113
432375
433921
434107
440366
442070

18/2014
20/2014
25/2014
02/2015
02/2015
14/2015
17/2015

190
442075
447863
451456
454203
456575
458115
470280
470957
471887
472239
473955
475510
475975
476097
476850
477311
478080
478289
478290
480587
481320
481338
481339
483082
484010
484372
484478
484501
484915
485221
485404
485593
485598
485632
485647
485685
485711
485912
485913
486463
486494
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17/2015
2/2016
9/2016
14/2016
ZT08/2017
17/2016
ZT29/2017
U
U
ZT31/2017
ZT43/2017
ZT40/2017
U
ZT51/2017
ZT52/2017
ZT47/2017
U
U
U
ZT25/2018
U
U
U
U
ZT24/2018
U
U
ZT21/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT25/2018
U
U
U
U

486531
486622
486749
486795
486805
486851
486872
487021
487022
487147
487188
487250
487314
487389
487392
487396
487398
487399
487401
487402
487403
487404
487407
487410
487436
487484
487487
487489
487597
487599
487683
487694
487781
487783
487798
487941
487967
488086
488182
488498

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
ZT34/2018
U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
380735
380738
383332
384860
397532
401570
401571
404758
405419
414700
417403
421332
421837
423322
423743
425984

10/2011
10/2011
14/2011
17/2011
12/2012
20/2012
20/2012
26/2012
02/2013
19/2013
23/2013
04/2014
05/2014
08/2014
09/2014
13/2014

426568
426822
426823
427276
428887
430503
432112
433603
435314
435461
435915
435917
436044
436046
436047
436061

14/2014
14/2014
14/2014
15/2014
18/2014
21/2014
24/2014
01/2015
04/2015
04/2015
05/2015
05/2015
06/2015
06/2015
06/2015
14/2015

436901
437599
438153
438394
438505
440602
441115
441633
442280
443897
443899
443966
443969
443970
444160
444484
444561
444562
444563
444564
444679
444783
444952
444960
444965
444971
446986
447552
447688
447800
448208
448217
448657
450245
450514
450518
451579
452952
452956
453307
457677
457728
458496
459404
459456
459998
460210
460268
460823
460824
461008
461150
461945
462616
462807
463080
463101
463157
463202
463203
463258
463284
463859
463944
464608
464942
464958

07/2015
09/2015
10/2015
10/2015
11/2015
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
21/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
23/2015
22/2015
22/2015
23/2015
26/2015
1/2016
1/2016
1/2016
2/2016
2/2016
3/2016
6/2016
10/2016
10/2016
9/2016
12/2016
12/2016
13/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 1/2019
465113
465453
465456
465790
466218
466285
466314
466565
466621
466664
466702
466739
466740
466742
467013
467016
467018
467179
467206
467312
467379
467473
467595
467850
467888
467955
468122
468234
468252
468277
468337
468393
468453
468476
468529
468561
468566
468717
468733
468738
468754
468796
468847
468856
468913
468948
468966
469041
469042
469093
469166
469181
469199
469366
469381
469465
469474
469695
469852
469860
469869
469871
469874
469905
469909
469913
469922

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nr 1/2019
469940
469955
470004
470012
470033
470074
470129
470216
470252
470318
470340
470405
470476
470561
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

470615
470630
470636
470755
470866
470867
470870
470874
470917
470925
470969
471085
471194
471376

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania istotnych
pomyłek.
033706 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONOPCO, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Unilever PLC, Port Sunlight,
Wielka Brytania.
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050080 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAULANER-BRAUEREI GMBH & CO.KG,
MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, Monachium, Niemcy.
051163 2018 10 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Seiko Epson
Corporation), Tokio, Japonia i dokonanie wpisu: SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as Seiko Epson Corporation), Tokio, Japonia.
056059 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis
Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
056414 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CPFILMS INC., FIELDALE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: EASTMAN PERFORMANCE FILMS, LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
057265 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANVIS FRANCE DECIZE S.A.S., DECIZE,
Francja i dokonanie wpisu: SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE S.A.S.,
Decize, Francja.
058952 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BULOVA CORPORATION, WOODSIDE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Citizen Watch Company of America, Inc. (spółka działająca pod nazwą Bulova), Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
058953 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BULOVA CORPORATION, WOODSIDE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Citizen Watch Company of America, Inc. (spółka działająca pod nazwą Bulova), Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
059069 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BULOVA CORPORATION, WOODSIDE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Citizen Watch Company of America, Inc. (spółka działająca pod nazwą Bulova), Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
059367 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BULOVA CORPORATION, WOODSIDE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Citizen Watch Company of America, Inc. (spółka działająca pod nazwą Bulova), Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
064127 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES,
Francja i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.
064128 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES-J.G.DURAND & CIE, ARQUES, Francja i dokonanie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES, Francja.
064128 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES, Francja
i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.
064130 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, Arques,
Francja i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.

033706 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unilever PLC, Port Sunlight, Wielka Brytania
i dokonanie wpisu: Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, Elmshorn, Niemcy.

064131 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES,
Francja i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.

048834 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DRAKA KABEL B.V., AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: Draka Kabel B.V., Delft,
Holandia.

064132 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VERRERIE CRISTALLERIE D’ARQUES-J.G.DURAND & CIE, ARQUES, Francja i dokonanie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES, Francja

048834 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Draka Kabel B.V., Delft, Holandia i dokonanie wpisu: PRYSMIAN S.P.A., Mediolan, Włochy.

064132 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, ARQUES, Francja
i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.

192

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

064140 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOCIETE DES VERRES DE SECURITE,
ARQUES, Francja i dokonanie wpisu: JG DURAND INDUSTRIES SA,
Arques, Francja.
064140 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JG DURAND INDUSTRIES SA, Arques,
Francja i dokonanie wpisu: ARC INTERNATIONAL, Arques, Francja.
064140 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARC INTERNATIONAL, Arques, Francja
i dokonanie wpisu: ARC HOLDINGS, ARQUES, Francja.
065021 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INALCA JBS SOCIETA’ PER AZIONI, CASTELVETRO DI MODENA, Włochy i dokonanie wpisu: INALCA SOCIETA’
PER AZIONI, CASTELVETRO DI MODENA (MO), Włochy.
065412 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CONOPCO, INC., NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Unilever PLC, Port Sunlight,
Wielka Brytania.
065412 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unilever PLC, Port Sunlight, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, Elmshorn,
Niemcy.
065419 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 370407278 i dokonanie wpisu:
IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 360461140.
066365 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay, Mauritius.

Nr 1/2019

NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstantynów Łódzki, Polska.
091203 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOM POD TĘŻNIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstantynów Łódzki, Polska i dokonanie wpisu: MARZENA JANIAK,
Łódź, Polska.
100737 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, GRAND BAY, Mauritius.
101298 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CABELA’S INCORPORATED (a Delaware
corporation), Sidney, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CABELA’S LLC, Sidney, Stany Zjednoczone Ameryki.
101626 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE ISOPURE COMPANY, LLC, HAUPPAUGE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GPN Commercial LLC, Downers Grove, Stany Zjednoczone Ameryki.
104506 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
104507 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMAPNY;, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Starbucks Corporation, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki.
104571 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE WHITAKER LLC, WILMINGTON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Technologies LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.

076367 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.

105310 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SLAZENGERS LIMITED, CAMBERLEY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: SLAZENGERS LIMITED, BURNHAM,
Wielka Brytania.

079362 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT FETZER
COMPANY, WESTLAKE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Campbell Hausfeld, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki.

105310 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SLAZENGERS LIMITED, BURNHAM, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: SLAZENGERS LIMITED,
SHIREBROOK, Wielka Brytania.

089807 2018 10 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2393/18/562) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2571267 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-89807 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.

109141 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 1 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 1) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 1 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 2) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 1 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 3) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 1 na zabezpieczenie Zabezpie-

090255 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALTVATER GESSLER-J.A. BACZEWSKI INTERNATIONAL (USA) INC., FORT LEE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: ALTVATER GESSLER-J.A. BACZEWSKI LIKÖRERZEUGUNG GMBH, WIEDEŃ, Austria.
090977 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, BRENTFORD,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: ASPEN GLOBAL INCORPORATED, Grand Bay, Mauritius.
091203 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ES-MODEL Spółka z o. o., Konstantynów Łódzki,
Polska i dokonanie wpisu: DOM POD TĘŻNIAMI SPÓŁKA Z OGRA-
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czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 4) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
109141 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5293/13/659) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367326 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109141 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”.
109141 2018 10 17 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 5295/13/461) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367017 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109141
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”.
109141 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5290/13/456) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367046 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
109141 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5292/13/258) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368126 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109141
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
109141 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 47,
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 47,
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”.
109569 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC Internatio-
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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 9 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 33) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 9 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 34) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 9 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 35) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 9 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 36) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
109569 2018 10 17 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 5311/13/390) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367025 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109569 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”.
109569 2018 10 17 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 5313/13/192) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367046 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109569 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”.
109569 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5309/13/277) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367312 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
109569 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5308/13/876) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367043 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-109569
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
109569 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI-
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CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 27,
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 27,
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”.
110131 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 2 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 5) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 2 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 6) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 2 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 7) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 2 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 8) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
110131 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5310/13/989) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367325 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-110131 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”.
110131 2018 10 17 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 5312/13/791) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367654 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-110131 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”.
110131 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5307/13/475) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367924 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-110131
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
110131 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5299/13/065) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367310 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-110131
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
110131 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 48,
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 48,
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”
112128 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
112317 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
115757 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
119212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 3 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 9) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 3 na zabezpieczenie Zabezpie-
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czonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 10) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 3 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 11) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 3 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 12) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

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 49,
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”.

119212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5271/13/215) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367266 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212
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”.

121321 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

119212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5280/13/135) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367259 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212
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”.
119212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5267/13/300) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367912 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
119212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5254/13/776) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367383 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
119212 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 49,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu

121320 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

121823 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268.
124253 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: B & B Michał Klesiński, Sopot, Polska i dokonanie wpisu: B&B MICHAŁ KLESIŃSKI, Bielkowo,
Polska 192045137.
125542 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 50,
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 50,
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”.
125911 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 39 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 153) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 39 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 154) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 39 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez-
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pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 155) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 39 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 156) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
125911 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5344/13/556) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367318 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911
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”.
125911 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5347/13/759) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367331 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911
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”.
125911 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5448/13/839) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367901 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125911 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5341/13/353) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367893 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-125911
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
125911 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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
7, 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
7, w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
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Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie”.
125966 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC., LOS ANGELES,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
126342 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC., ISLANDIA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CA, Inc.,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
127146 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HEWITT ASSOCIATES
LLC (ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY), LINCOLNSHIRE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: HEWITT ASSOCIATES
LLC (ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY), Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
127146 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HEWITT ASSOCIATES LLC (ILLINOIS LIMITED LIABILITY COMPANY), Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AON CONSULTING, INC. (NEW JERSEY CORPORATION), Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki.
127525 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Antap Grupa Spółka z o. o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: „ANTAP GRUPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 012729536.
127924 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL
CORPORATION, ARLINGTON HEIGHTS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
127928 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL
CORPORATION, ARLINGTON HEIGHTS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
127930 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL
CORPORATION, ARLINGTON HEIGHTS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
128018 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EVE Spółka z o. o., Sulejówek, Polska
i dokonanie wpisu: EVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sulejówek, Polska
008206652.
128861 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT Spółka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR
IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, Polska.
129532 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rakowski Andrzej Centrum Terapii Manualnej, Lusówko, Polska i dokonanie wpisu: INSTYTUT TERAPII
MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM ANDRZEJ RAKOWSKI,
JANINA SŁOBODZIAN SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław, Polska.
129532 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN
SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław, Polska i dokonanie wpisu: CENTRUM
TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN
SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław, Polska 300550783.
129532 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ
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RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław,
Polska 300550783 i dokonanie wpisu: CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN-RAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, Sierosław, Polska 300550783.
129532 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CENTRUM TERAPII MANUALNEJ ANDRZEJ
RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN-RAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,
Sierosław, Polska 300550783 i dokonanie wpisu: CENTRUM TERAPII
MANUALNEJ ANDRZEJ RAKOWSKI, JANINA SŁOBODZIAN - RAKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Sierosław, Polska 30055783.
129943 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL
CORPORATION, ARLINGTON HEIGHTS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki.
130380 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A., Tarnów, Polska i dokonanie wpisu: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska.
130824 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DUKRA S.C. Edward Ciechanowski, Jerzy
Gawlikowski, Aneta Ciechanowska-Kubic, Grzegorz Gawlikowski,
Kraków, Polska 350900089 i dokonanie wpisu: DUKRA Jerzy Gawlikowski, Aneta Ciechanowska-Kubic Spółka Jawna, Koźmice Wielkie, Polska 350900089.
131024 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GLAXO GROUP LTD., GREENFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GLAXO GROUP LIMITED, Brentford,
Wielka Brytania.
131334 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spółka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska.
131750 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SANFORD L.P., OAKBROOK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SANFORD L.P., Atlanta, Stany
Zjednoczone Ameryki.
131834 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRACO CHILDREN’S, PRODUCTS
INC., ELVERSON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
GRACO CHILDREN’S, PRODUCTS INC., Atlanta, Stany Zjednoczone
Ameryki.
132164 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TOPEX SP. Z O. O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 006713095 i dokonanie wpisu: GRUPA
TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 006713095.
132381 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TYREX Sp. Z O.O., Kozy, Polska i dokonanie wpisu: PW TYREX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy, Polska 072874616.
132839 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 10 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 37) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

197

2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 10 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 38) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 10 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 39) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 10 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 40) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
132839 2018 10 17 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 5328/13/518) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367033 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-132839
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”.
132839 2018 10 17 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 5326/13/716) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367032 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-132839
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”.
132839 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5321/13/711) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367488 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-132839
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
132839 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5318/13/197) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367476 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-132839
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
132839 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa istniejące-
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go Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 28,
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 28,
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”.
133502 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANTMÄNNEN AXA AB, JÄRNA, Szwecja
i dokonanie wpisu: LANTMÄNNEN CEREALIA AB, Sztokholm, Szwecja.
133879 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „NOBAS” Jacek Staroszik, Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu:
NOBTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczółki, Ostrowite, Polska 221974188.
134215 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Toruńskie Piwnice Win VINPOL
Spółka z o. o., 87-100 Toruń ul. Mazowiecka 48, Polska i dokonanie
wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, Polska 870500795.
134215 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 i dokonanie
wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795.
134215 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HENKELL & CO. VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń,
Polska 870500795 i dokonanie wpisu: HENKELL & CO. POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska
870500795.
134561 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GROUPE AUCHAN, SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 40, AVENUE DE
FLANDRE 59170, CROIX, Francja i dokonanie wpisu: AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Croix, Francja.
135677 2018 10 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOKHEIM HOLDING B.V., BLADEL, Holandia i dokonanie wpisu: Tokheim UK Ltd, Dundee, Wielka Brytania.
136032 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ONDULINE Materiały Budowlane Sp.
z o.o., 02-923 Warszawa, ul. Kołobrzeska 8, Polska i dokonanie wpisu: ONDULINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 010580320.
138176 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

Nr 1/2019

go pod sygnaturą akt Km 932/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach”.
139035 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
143038 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate
CentreIndiana 46285, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Elanco US Inc., Greenfield, Stany Zjednoczone
Ameryki.
143292 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 11 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 41) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 11 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 42) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 11 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 43) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 11 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 44) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
143292 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5382/13/937) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367327 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143292
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”.

138617 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

143292 2018 10 17 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 5285/13/140) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367018 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143292
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”.

138669 2018 10 22 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., sygnatura akt
X GNc 910/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 10
maja 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Tomasz Peda w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone-

143292 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5373/13/017) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367896 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143292
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w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
143292 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5278/13/022) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367909 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143292
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
143292 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 29,
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 29,
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”.
144208 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT
Spółka z o.o., 02-820 Warszawa ul. Wyczółki 75, Polska i dokonanie
wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, Polska.
144209 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT
Spółka z o.o., 02-820 Warszawa ul. Wyczółki 75, Polska i dokonanie
wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, Polska.
144390 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADC TELECOMMUNICATIONS, INC.
(A MINNESOTA CORPORATION), EDEN PRAIRIE, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Connectivity LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.
144390 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CommScope Connectivity LLC, Hickory,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Technologies LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.
145873 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 57,
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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 57,
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”.
145874 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 58,
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 58,
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”.
148868 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
148870 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
148872 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
149310 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
149311 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
150421 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
150638 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILBO Spółka Akcyjna, Gdynia, Polska
191312270 i dokonanie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365629991.
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151294 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
152937 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
155355 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155356 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155360 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155362 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155971 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOLPHARM Jerzy Plechanow, 03-984
Warszawa ul. Poprawna 72D, Polska 017195890 i dokonanie wpisu:
SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015174398.
157711 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., EDEN
PRAIRIE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Connectivity LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.
157711 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CommScope Connectivity LLC, Hickory,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Technologies LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.
158018 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
159668 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 25 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 97) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 25 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 98) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 25 na zabezpieczenie Zabez-
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pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 99) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 25 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 100) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
159668 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5330/13/631) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367330 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668
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”.
159668 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5324/13/914) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367495 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668
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”.
159668 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5321913/598) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367305 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
159668 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5315/13/994) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367045 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159668
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
159668 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 59,
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 59,
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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”.
159669 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 26 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 101) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 26 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 102) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 26 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 103) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 26 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 104) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
159669 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5334/13/235) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367303 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159669
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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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159669
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
159669 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 60,
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 60,
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”.
160038 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tyco Electronics Corporation, a corporation of Pennsylvania, 290 1 Fulling Mill Road Middetown, Pennsylvania 17057, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TE
Connectivity Corporation, Berwyn, Stany Zjednoczone Ameryki.
160038 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TE Connectivity Corporation, Berwyn,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: CommScope Technologies LLC, Hickory, Stany Zjednoczone Ameryki.
160086 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81-571 Gdynia ul.
Chwaszczyńska 129-149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192734368.

159669 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5348/13/160) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367375 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159669
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”.

160086 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.

159669 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5336/13/037) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367349 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-159669
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

160090 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81-571 Gdynia ul.
Chwaszczyńska 129-149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192734368.

159669 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5342/13/754) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367386 zastaw rejestrowy

160092 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., 81-571 Gdynia ul.
Chwaszczyńska 129-149, Polska i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192734368.

160089 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918

160090 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
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160092 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
160093 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
160094 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
160095 2017 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OLIVA Spółka z o.o., Gdynia, Polska
192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368.
160095 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 192734368 i dokonanie
wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012307918.
160898 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŁAWICCY INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
302545668 i dokonanie wpisu: M.O.L. ROMGUM NIERUCHOMOŚCI
II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las,
Polska 302347508.
161031 2018 10 22 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., sygnatura akt
X GNc 910/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 31
maja 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Tomasz Peda w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 932/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Banku
Spółdzielczego w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach”.
162544 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 61,
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 61,
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”.
162999 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „HASCO-LEK” Spółka Akcyjna, Wrocław, Polska 932249169 i dokonanie wpisu: HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 022454830.
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164316 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMIREX” Spółka Jawna Mikołaj Korol, Jan
Adam Mirończuk, Siemiatycze, Polska 002338996 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
„KOMIREX” SPÓŁKA JAWNA JAN ADAM MIRKOŃCZUK, Siemiatycze, Polska 002338996.
164317 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMIREX” Spółka Jawna Mikołaj Korol, Jan
Adam Mirończuk, Siemiatycze, Polska 002338996 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
„KOMIREX” SPÓŁKA JAWNA JAN ADAM MIRKOŃCZUK, Siemiatycze, Polska 002338996.
165306 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848.
166814 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
167033 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARGET Polska Spółka z o.o., Białystok,
Polska 052018270 i dokonanie wpisu: ATC RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, Polska 200870574.
167519 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
SZKÓŁ CEZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 000178040 i dokonanie wpisu: CHOMIAKOWSKA-WIDULIŃSKA MONIKA, WIDULIŃSKI WALDEMAR P.H.U. BIS-MW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 140809552.
167643 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
167809 2018 10 15 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
167881 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELLERT” Spółka z o.o., Wiązowna, Polska 012683521 i dokonanie wpisu: DRUKARNIA ELLERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WIĄZOWNA, Polska
15621791.
168424 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
169705 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 28 na zabezpieczenie Zabez-
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pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 109) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 28 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 110) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 28 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 111) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 28 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 112) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
169705 2018 10 17 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 5238/13/738) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367045 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705
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”.
169705 2018 10 17 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 5243/13/054) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367044 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705
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”.
169705 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5236/13/936) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367306 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
169705 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5233/13/733) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367385 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-169705
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
169705 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 62,
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 62,
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”.
174024 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 12 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 45) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 12 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 46) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 12 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 47) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 12 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 48) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
174024 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5298/13/664) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367649 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-174024
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”.
174024 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5294/13/060) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367315 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-174024
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”.
174024 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5287/13/942) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367042 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-174024
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
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Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
174024 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5289/13/744) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367302 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-174024
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
174024 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 30,
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 30,
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”.
174959 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TARGET POLSKA Spółka z o.o., Białystok,
Polska 052018270 i dokonanie wpisu: ATC RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków, Polska 200870574.
183402 2018 10 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 października 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 13816/15/771) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467478 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183402
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 oraz Polsat License Ltd.
jako (wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft)) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
183402 2018 10 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5459/18/998) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467478 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183402 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”.
183823 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich (zastawca)
i Deutsche Bank AG, London Branch z siedzibą we Frankfurcie nad
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Menem, Niemcy (zastawnik) ustanowiono na prawie ochronnym
na rzecz zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 13 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 49) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 13 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 50) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 13 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 51) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 13 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 52) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
183823 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5320/13/310) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367267 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183823
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”.
183823 2018 10 17 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 5322/13/112) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367651 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183823
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”.
183823 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5316/13/395) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368049 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183823
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
183823 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5314/13/593) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368050 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-183823
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
183823 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
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„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 31,
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 31,
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”.

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5325/13/315) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367910 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

184212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 14 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 49) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 14 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 50) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 14 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 51) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 14 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 52) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;

184212 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 32,
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 32,
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”.

184212 2018 10 17 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 5333/13/834) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367648 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184212
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”.
184212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 22 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 5331/13/032) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2366801 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184212
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”.
184212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –

184212 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5329/13/919) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367479 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184212
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

186171 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 63,
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 63,
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”.
186290 2018 10 11 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 27 września 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4771/18/664) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584898 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186290 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
186855 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BLEK-MEBLE Sp. z o.o., Mielec, Polska
831375550 i dokonanie wpisu: BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 690433084.
188883 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „JUSTART „Zakład Urządzeń Zabezpieczających Irena Potomska-Głydziak, Łódź, Polska 004317716 i dokonanie wpisu: JUSTART PIOTR GŁYDZIAK, Łódź, Polska 365972594.
188919 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
188920 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
188921 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
189158 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
189866 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 40 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 157) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 40 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 158) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 40 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 159) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 40 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 160) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
189866 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5359/13/882) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367320 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-189866
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
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wobec: CEDC International Sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach Wielkopolskich”.
189866 2018 10 17 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 5363/13/797) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367653 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-189866
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”.
189866 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5355/13/278) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367902 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-189866
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
189866 2018 10 17 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 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 5352/13/075) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2368052 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-189866
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
189866 2018 10 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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
8, 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
8, 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”.
190407 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAJMASZ Spółka Jawna Henryk Majsterek, Robert Majsterek, Łódź, Polska 470848068 i dokonanie wpisu:
MAJMASZ MAJSTEREK SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 470848068.
191350 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145842519 i dokonanie
wpisu: PRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 362523795.
192043 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
192494 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOLIFA POLSKA SP. Z O.O., Pruszków,
Polska 015206021 i dokonanie wpisu: Anna Binkiewicz, Warszawa,
Polska.
194879 2018 10 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 maja
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 943/16/415) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2445633 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-194879 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
195201 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE MATERIAŁY BUDOWLANE Sp.
z o.o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: ONDULINE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska
010580320.
195201 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 010580320 i dokonanie wpisu: ONDULINE, Levallois-Perret, Francja.
199408 2018 10 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19136/16/135) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2468674 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-199408 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
199408 2018 10 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5462/18/512) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2468674 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-199408 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”.
199410 2018 10 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 2 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19110/16/087) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467839 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-199410 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
199410 2018 10 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5466/18/116) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467839 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-199410 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”.
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200474 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
203233 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848.
203234 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848.
204799 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AMBRA” Grzegorz Ambroziak, Święcice,
Polska 011114755 i dokonanie wpisu: SILICON VALLEY TECH IP GROUP, INC., Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.
204799 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SILICON VALLEY TECH IP GROUP, INC.,
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Krzysztof Radomski, Święcice, Polska.
209439 2018 10 23 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
211777 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
212446 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, Polska 091267838 i dokonanie wpisu: PESA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 302252848.
214039 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY, SEATTLE, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: UNILEVER N.V., ROTTERDAM, Holandia.
214124 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
214125 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
214680 2018 10 15 D. Wykreślono wpis: „W dniu 5 sierpnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11826/16/953) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2457873 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214680 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
215952 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „INCO-VERITAS” Spółka Akcyjna,
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Warszawa, Polska 000599764 i dokonanie wpisu: „GRUPA INCO”
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000599764.
216263 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY „BETESCA”, Białystok, Polska 000405725 i dokonanie wpisu: DELKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, Polska 630306168.
216841 2018 10 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Krynica Vitamin Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 015281326 i dokonanie wpisu: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 015281326.
217820 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AMBRA” Grzegorz Ambroziak, Święcice,
Polska 011114755 i dokonanie wpisu: SILICON VALLEY TECH IP GROUP, INC., Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki.
217820 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SILICON VALLEY TECH IP GROUP, INC.,
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Krzysztof Radomski, Święcice, Polska.
217932 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EGIS GYÓGYSZERGYÁR, BUDAPESZT, Węgry i dokonanie wpisu: EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapeszt, Węgry.
217932 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EGIS GYÓGYSZERGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapeszt, Węgry i dokonanie wpisu: EGIS
GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapeszt, Węgry.
217932 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság, Budapeszt, Węgry i dokonanie wpisu:
Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapeszt, Węgry.
218552 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Noble Bank S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.
218553 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Noble Bank S.A., Warszawa, Polska
004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141334039.
218584 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268.
218585 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268.
218741 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy „MIRO” IMPORT-EXPORT Mirosław Grządkowski, Ząbkowice
Śląskie, Polska 005824326 i dokonanie wpisu: JACEK GRZĄDKOWSKI, Ząbkowice Śląskie, Polska.
219227 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wysogotowo, Polska 639803477 i dokonanie wpisu: DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 639803477.
220008 2018 10 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 20 czerwca
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 1807/18/711) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2574193 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-220008
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w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki „Wielkopolska Telewizja Kablowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
220107 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: FERDOM
LTD, Londyn, Wielka Brytania.
220155 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
220156 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
220157 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
220533 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
Spółka Akcyjna, Tarnów, Polska 850002268 i dokonanie wpisu:
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268.
220663 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROKIOSK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań, Polska 631010056 i dokonanie wpisu:
EUROKIOSK-SNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369282320.
221974 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
222332 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
222590 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska
010541739 i dokonanie wpisu: ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
WARSZAWA, Polska 012100784.
222818 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
222829 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMA MANUFACTURING POLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535 i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
223146 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „OSIKOWA DOLINA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Koziegłowy, Polska 151584870
i dokonanie wpisu: HRYKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy, Polska 151584870.
223150 2018 10 12 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
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223282 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AG Kompressoren Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 140927665 i dokonanie wpisu: ALMIG KOMPRESSOREN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140927665.
223418 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.H. NOWA FALA Agnieszka Rosoch, Zielona Góra, Polska 971299300 i dokonanie wpisu: ALPHA FASHION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Górka, Polska 368062332.
223521 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SABE INVESTMENTS Spółka o.o., Warszawa, Polska 014971460 i dokonanie wpisu: MARINA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
320089191.
223787 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
223788 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
224883 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HOLBEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lesznowola, Polska 002043806 i dokonanie wpisu:
NUTROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 002043806.
225020 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GP PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska
340324185 i dokonanie wpisu: „GP PEOPLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 340268713.
225252 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Eurobiomass Polska Spółka z o.o.”,
Gdańsk, Polska 220097667 i dokonanie wpisu: HoSt Holding B.V.,
Enschede, Holandia.
225253 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „Eurobiomass Polska Spółka z o.o.”,
Gdańsk, Polska 220097667 i dokonanie wpisu: HoSt Holding B.V.,
Enschede, Holandia.
225571 2017 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELEGANT” Handel Obwoźny Artykułami
Przemysłowymi Irfan Fakioglu, Wólka Kosowska, Polska 140286835
i dokonanie wpisu: FAKIOGLU ISMAIL BLUE STAR, Raszyn, Polska.
226160 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SUSHI ZUSHI” Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015658104 i dokonanie wpisu: KAROLINA WÓJCIK, Warszawa,
Polska.
226494 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „OD A DO Z” Sp. z o.o., Łódź, Polska
473199765 i dokonanie wpisu: OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź,
Polska 473199765.
226750 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
229156 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
230396 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
230397 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
231459 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMOS Anna Orlicka-Sapa, Warszawa, Polska 010525812 i dokonanie wpisu: IZABELA LIS, Warszawa, Polska.
232903 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
233390 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500 i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013276500.
234193 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145842519 i dokonanie
wpisu: PRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 362523795.
234786 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELEKTROMAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów, Polska 011294332 i dokonanie wpisu: GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów Grabina, Polska
012144675.
234787 2018 10 029A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „ELEKTROMAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów, Polska 011294332 i dokonanie wpisu: GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA, Michałów Grabina, Polska
012144675.
235156 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
235274 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
236216 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SABE INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 014971460 i dokonanie
wpisu: MARINA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 320089191.
236410 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NASALPRODUKTER SVERIGE AB, MALMÖ,
Szwecja i dokonanie wpisu: BABY INVEST I MALMÖ AB, Malmö,
Szwecja.
236412 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NASALPRODUKTER SVERIGE AB, MALMÖ,
Szwecja i dokonanie wpisu: BABY INVEST I MALMÖ AB, Malmö,
Szwecja.
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236809 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

246040 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMUS HT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Szczecin, Polska 812519334; Henryk Adamus,
Szczecin, Polska i dokonanie wpisu: ADAMUS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 368194507; Henryk Adamus, Szczecin, Polska.

237676 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

246479 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145842519 i dokonanie
wpisu: PRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 362523795.

237981 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: REVITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 141423211 i dokonanie wpisu: REVITUM MARIA BIERNACIK-BANKOWSKA, Warszawa, Polska
012244253.

246561 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145842519 i dokonanie
wpisu: PRIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 362523795.

238195 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DPM Solid Polska Przesławscy Spółka
Jawna, Kowanówko, Polska 630382040 i dokonanie wpisu: DPMSOLID LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kowanówko, Polska
630382040.

247952 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROKIOSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631010056 i dokonanie wpisu: EUROKIOSK-SNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
369282320.

238255 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADESSO SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów,
Polska 008368656 i dokonanie wpisu: TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 008368656.
240428 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
242917 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, Kraków, Polska 356373202 i dokonanie wpisu: FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA
ŻYCIA I RODZINY, Warszawa, Polska 146460330.
243727 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
244097 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tomasz Kwapisz, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: BIOWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 101003641.
244097 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BIOWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska
101003641 i dokonanie wpisu: BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska
101003641.
244778 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
245204 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
245561 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Fundacja „Instytut Nutrivita”, Warszawa,
Polska 140888824 i dokonanie wpisu: FUNDACJA MASPEX, Wadowice, Polska 140888824.

248030 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MACED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polanów, Polska 331367780 i dokonanie wpisu: ASSETS
MACED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Swarzędz, Polska 321455143.
248315 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
248316 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
250215 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
250378 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Deutsche Tele Medien GmbH,
Frankfurt nad Menem, Niemcy i dokonanie wpisu: DTM DEUTSCHE
TELE MEDIEN GmbH, Frankfurt nad Menem, Niemcy.
251516 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REVITUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 141423211 i dokonanie wpisu: REVITUM MARIA BIERNACIK-BANKOWSKA, Warszawa, Polska 012244253.
251709 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego „PRYMAT” Marek Błoński, Dzierżoniów, Polska 891448644
i dokonanie wpisu: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego
PRYMAT Marek Błoński, Marcela Kurylak Spółka Jawna, Dzierżoniów, Polska 368327121.
252709 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
252806 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 290009364 i dokonanie wpisu:
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SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS
DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 142718960.
252996 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
252997 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
253194 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
254062 2018 10 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2652/16/174) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2483134 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-254062 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Gospodarstwa
Krajowego z siedzibą w Warszawie wobec „Indykpol Brand” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
255112 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
255113 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
255114 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
256726 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOJTAL GRZEGORZ, Jasło, Polska i dokonanie wpisu: WIESŁAW WIERUCKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AKA, Rawicz, Polska 410298479.
256889 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
257875 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RYSZARD ROCZNIAK, Zarzecze,
Polska i dokonanie wpisu: VOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zarzecze, Polska
362891470.
258003 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JKK CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 273458799 i dokonanie
wpisu: ADAM KWIATKOWSKI, KATOWICE, Polska.
259323 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
259830 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
260999 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
SENSILAB D.O.O., LOGATEC, Słowenia.
262367 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
262368 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
263229 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORFIN ROKSANA ORFIN-GRABOWSKA
PAWEŁ GRABOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
932986459 i dokonanie wpisu: ORFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 932986459.
263423 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYSPY PIĘKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021424650 i dokonanie wpisu: ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska
021403210.
263462 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
263465 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
SENSILAB D.O.O., LOGATEC, Słowenia.
263516 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
263986 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LOCCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302537686 i dokonanie
wpisu: UPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Luboń, Polska 302537686.
264014 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
265072 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
265086 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: URMIK URBANIK SPÓŁKA JAWNA, Michałów Rudnicki, Polska 241499620 i dokonanie wpisu: URMIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów Rudnicki, Polska 365009580.
265636 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
269856 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
269857 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
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274811 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MCR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice, Polska 360889664 i dokonanie wpisu: BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 364023476.
275181 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
275331 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AC EKOHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142468842.
275773 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736.
275978 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

270068 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TERLIKOWSKA EWA P.P.H. I U. WALIDROGI, Walidrogi, Polska 530912363 i dokonanie wpisu: CARTEL FOODS
PIOTR TERLIKOWSKI, Walidrogi, Polska 360247010.

275979 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

270077 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
Sensilab d.o.o., Logatec, Słowenia.

276346 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

270266 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIMITEC SADOWSKI I ZAWADA SPÓŁKA
JAWNA, Ślęza, Polska i dokonanie wpisu: AUTO PARTNER SPÓŁKA
AKCYJNA, Bieruń, Polska 276249079.

276429 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

270552 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
Sensilab d.o.o., Logatec, Słowenia.
271119 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PALUSZYŃSKI ADAM, Kierszek, Polska
i dokonanie wpisu: SOTI NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360939600.
273320 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
274124 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 25 maja 2016 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę TEMREX-DYNATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Urzut na czas określony do 25.05.2020 r.”
274649 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

276451 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
277130 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
278466 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
Sensilab d.o.o., Logatec, Słowenia.
280579 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
280722 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MA-
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TEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
280723 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
280724 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
280725 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
280726 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
281926 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH ELITA, Wejherowo, Polska 222023390 i dokonanie wpisu: ELITA KUPCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, Polska 38024958.
282425 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAWEŁ MICHAŁOWSKI, Michałów-Grabina, Polska i dokonanie wpisu: Halina Fajks-Michałowska, Michałów-Grabina, Polska.
282470 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SEQUOIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141556627 i dokonanie
wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
282603 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 010729130 i dokonanie wpisu: Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „ZACZYK” Jacek Zaczyk, Łabowa, Polska 490195633.
282985 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180935403 i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland,
Dublin, Irlandia.
284299 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NINGBO ACTMIX POLYMER CO., LTD.,
NINGBO, Chiny i dokonanie wpisu: NINGBO ACTMIX RUBBER CHEMICALS CO., LTD, Ningbo, Chiny.
284510 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEGRAF EWA SZAFRANOWSKA, Wilkanowo, Polska 970468605 i dokonanie wpisu: TEGRAF TOMASZ SZAFRANOWSKI, Wilkanowo, Polska 380320049.
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284700 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
284726 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
285057 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATURE’S VOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 242952411 i dokonanie wpisu: NELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 364607384.
286219 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.
286226 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JĘDRZEJCZYK KAMILA, JĘDRZEJCZYK
KRZYSZTOF MUSIC EXPRESS SPÓŁKA CYWILNA, Kuchary, Polska
300506463 i dokonanie wpisu: MUSIC EXPRESS K&K JĘDRZEJCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Kuchary, Polska 300506463.
286227 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JĘDRZEJCZYK KAMILA, JĘDRZEJCZYK
KRZYSZTOF MUSIC EXPRESS SPÓŁKA CYWILNA, Kuchary, Polska
300506463 i dokonanie wpisu: MUSIC EXPRESS K&K JĘDRZEJCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Kuchary, Polska 300506463.
286228 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JĘDRZEJCZYK KAMILA, JĘDRZEJCZYK
KRZYSZTOF MUSIC EXPRESS SPÓŁKA CYWILNA, Kuchary, Polska
300506463 i dokonanie wpisu: MUSIC EXPRESS K&K JĘDRZEJCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Kuchary, Polska 300506463
287929 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY BETESCA, Białystok, Polska 000405725 i dokonanie wpisu: DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, Polska 630306168.
288516 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HILDING ANDERS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowana Goślina, Polska 639726920 i dokonanie wpisu: „BLACK RED WHITE” S.A., Biłgoraj, Polska 950411093.
288574 2018 10 22 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy
w Krakowie z dnia 18 stycznia 2018 r., sygnatura akt IX GNc 45/18,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 668/18, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz uprawnionego: Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co. Ltd.”
290803 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA AGAN LTD., Ashdod, Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
290967 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA JAN-TEL GENOWEFA
BOBELA, Kraków, Polska 356392719 i dokonanie wpisu: Paweł Sepczyński, Kraków, Polska.
291310 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
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292000 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: 5NORBERT KOBYLIŃSKI, Białystok, Polska
220483330 i dokonanie wpisu: Norbert Kobyliński, Białystok, Polska.
292190 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA AGAN LTD., Ashdod, Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
292194 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
293004 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
293005 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
293006 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
293213 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
293465 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CABLE TELEVISION NETWORKS & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142827382 i dokonanie wpisu: KINO POLSKA TV SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 015514227.
293814 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
293815 2018 10 09 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice,
Polska i dokonanie wpisu: MATEUSZ KOZŁOWSKI, STIRA DOOR MATEUSZ KOZŁOWSKI, Chwałowice, Polska; ZBIGNIEW KOZŁOWSKI,
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”.
294991 2018 10 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 października 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 13826/15/092) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466724 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294991
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 oraz Polsat License Ltd.
(jako wspólnicy (Gesellschafter) Polsat Brands, szwajcarskiej spółki
zwyczajnej (einfache Gesellschaft)) z siedzibą w Buttikon (Schübelbach), Szwajcaria”.
294991 2018 10 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 9 października 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 13826/15/092) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466724 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294991
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
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Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo 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 (Schübelbach), Szwajcaria”.
294991 2018 10 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19115/16/092) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466724 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294991 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
294991 2018 10 23 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19115/16/092) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466724 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294991 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
294991 2018 10 23 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5481/18/753) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466724 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294991 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”.
295575 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMA AGAN LTD., Ashdod, Izrael
i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
295766 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA AGAN LTD., Ashdod, Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
296059 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Plakentia Holdings Limited, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107.
296060 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Plakentia Holdings Limited, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 350967107.
296061 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Plakentia Holdings Limited, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 350967107.
296415 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SAFETY NET COMMUNICATION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140703894 i dokonanie wpisu: SUNGOZELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
140703894.
297256 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
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298213 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
298921 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
298922 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
298923 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Żabka Polska Spółka Akcyjna,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
299075 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony (dec. z dn.05.07.2018).”
299076 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
299077 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
299078 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
299079 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
299282 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015777470 i dokonanie wpisu: FITNESS MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368471800.
299394 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SŁAWOMIR LEW, Borek Mały, Polska
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
365919789.
299423 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
300032 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
300127 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMA MANUFACTURING POLAND
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SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny, Polska 932227535 i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
300304 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SŁAWOMIR LEW, Borek Mały, Polska
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska
365919789.
300617 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
300709 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
300710 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
300853 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
300882 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adama Agan Ltd, Ashdod, Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
300947 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300948 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300949 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300951 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300952 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300953 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
300954 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301012 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
301160 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
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301186 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301252 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301484 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMBERLIFE ALEKSANDRA OLENDZKA,
Pruszcz Gdański, Polska 190826103 i dokonanie wpisu: AMBERLIFE
KRZYSZTOF OLENDZKI, Pruszcz Gdański, Polska.
301822 2018 10 08 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301823 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301824 2018 10 02 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 7 lutego 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez ELEKTROCARBON Sp. z o.o, Tarnowskie Góry, Polska na czas nieokreślony.”
301904 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MADAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101061874 i dokonanie wpisu:
MADAX PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 101061874.
302057 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATALIA KUŹMA, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: Karolina Kaczor, Oława, Polska.
302097 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska
356687662 i dokonanie wpisu: INELO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 356687662.
302241 2018 10 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 marca
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2702/12/658) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2300814 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302241 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BRE BANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec CEE HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
w Warszawie”.
302241 2018 10 11 Wykreślono wpis: „W dniu 2 kwietnia
2012 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2724/12/102) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2301232 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302241 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących SYNTAXIS II SWEDEN
CAPITAL AB z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja wobec CEE HOSTING VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
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Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
302946 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
303302 2018 10 26 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: ANNA TRUS, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin,
Polska; PAWEŁ BOGUSZ, Lublin, Polska; DOROTA KALANDYK - BOGUSZ, Jakubowice Konińskie Kolonia, Polska i dokonanie wpisu:
ANNA TRUS, Lublin, Polska; MARIUSZ TRUS, Lublin, Polska oraz
w rubryce E dokonanie wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia
04 października 2017 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
303370 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
303421 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
303613 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU INTER SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buczek, Polska 8034607; MALIS
D’SIGN JAN MATYSIK, Łódź, Polska 361912997 i dokonanie wpisu: F.H.U. SMAKI POLSKI Małgorzata Krzywańska, Łódź, Polska
369652254; MALIS D’SIGN JAN MATYSIK, Łódź, Polska 361912997.
304181 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wasilków, Polska 364160173 i dokonanie wpisu:
BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Czarna Białostocka, Polska 364160173.
304518 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
304519 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva,
Izrael i dokonanie wpisu: Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy.
304872 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
305243 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
305262 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARCABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015816922 i dokonanie
wpisu: GRZEGORZ MICHAŁEK, Warszawa, Polska.

302736 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

305927 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.

302851 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,

306626 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
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Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
307085 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015777470 i dokonanie wpisu: FITNESS MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368471800.
307347 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel AG, Ruesselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
307347 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Niemcy.
307931 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOSZALIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015718208 i dokonanie wpisu: ATRIUM
KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 015718208.
308180 2018 10 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CO.DA.P. Cola Dairy Products S.P.A., Neapol, Włochy i dokonanie wpisu: IFFCO ITALIA S.R.L., Milano, Włochy.
308617 2018 10 09 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.
308618 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin, Polska 931111747 i dokonanie
wpisu: Sievert AG, Osnabrück, Niemcy.
308619 2018 10 09 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.
308620 2018 10 09 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.
308621 2018 10 09 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.
036610 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIAMM S.P.A., MONTECCHIO MAGGIORE
(VI), Włochy i dokonanie wpisu: ELETTRA 1938 S.P.A., Montecchio
Maggiore (Vicenza), Włochy.
036610 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELETTRA 1938 S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy i dokonanie wpisu: FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
047781 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE TORO COMPANY /MINNESOTA CORPORATION/, MINNEAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: The Toro Company /Minnesota corporation/,
Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki.
062336 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
063475 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STMICROELECTRONICS N.V., AMSTER-
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DAM, Holandia i dokonanie wpisu: STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V., Schiphol, Holandia.
068235 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL /COMPAGNIE
GENERALE D’OPTIQUE/, CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
068237 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL /COMPAGNIE
GENERALE D’OPTIQUE/, CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
069116 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL /COMPAGNIE
GENERALE D’OPTIQUE/, CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
069618 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
070127 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWI LICENSING COMPANY, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AWI LICENSING
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
071627 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWI LICENSING COMPANY, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AWI LICENSING
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
072681 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INDUSTRIES SPORTSWEAR COMPANY
S.R.L., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: Spring Holdings S.á.r.l.,
Luxembourg, Luksemburg.
072681 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Spring Holdings S.á.r.l., Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: Henry Cotton’s Brand Management Company Limited, Dublin, Irlandia.
076123 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
081073 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
086176 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE
GENERALE D ‚OPTIQUE), CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
086177 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE
GENERALE D’OPTIQUE), CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
086195 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE
GENERALE D’OPTIQUE), CHARENTON LE PONT, Francja i dokonanie
wpisu: Essilor International, Charenton-le-Pont, Francja.
092390 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER LLC, WILMINGTON,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FRENCH’S FOOD
COMPANY LLC, Chester, Stany Zjednoczone Ameryki.
093456 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KA-
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.IX.Ns-Rej.Za 6686/17/028) wpisał do Rejestru Zastawów pod pozycją 2553192 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-93456 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wobec POLMOS Bielsko-Biała Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Bielsku-Białej.”
094802 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i dokonanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
095496 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC,
East Hannover, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Back to Nature Foods Company, LLC, Naples, Stany Zjednoczone
Ameryki.
098020 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
099446 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
101269 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE ISOPURE COMPANY, LLC, HAUPPAUGE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: GPN Commercial LLC, Downers Grove, Stany Zjednoczone
Ameryki.
101836 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
103262 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
106940 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
111387 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
114037 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
121851 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COACH, INC., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Coach IP Holdings LLC, Nowy
Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
128072 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
131685 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STMICROELECTRONICS N.V., Amsterdam,
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Holandia i dokonanie wpisu: STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V., Schiphol, Holandia.
131690 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
132169 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 931051710 i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 931051710.
132273 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 931051710 i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 931051710.
132365 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BENENATI Koman-Matuszewski-Spółka
Jawna, Łódź, Polska 004319158 i dokonanie wpisu: BENENATI MATUSZEWSKI - SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 004319158.
132498 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 931051710 i dokonanie wpisu: BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 931051710.
132548 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TOWER AUTOMOTIVE OPERATIONS USA I, LLC, NOVI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: TOWER AUTOMOTIVE OPERATIONS USA I, LLC, LIVONIA, Stany Zjednoczone Ameryki.
135241 2018 08 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO-F.I.A.M.M. S.P.A., MONTECCHIO
MAGGIORE (VICENZA), Włochy i dokonanie wpisu: ELETTRA 1938
S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
135241 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELETTRA 1938 S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy i dokonanie wpisu: FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
137902 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
139708 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4809/18/726) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586241 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
139708 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4781/18/985) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2587489 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
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139709 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4813/18/641) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586239 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139709 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
139709 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 25 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4776/18/669) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2588385 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139709 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
140839 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IPR Pharmaceutical Inc, PO Box 1967,
Sabana Gardens Industrial Park, Carolina, Puerto Rico i dokonanie
wpisu: Grünenthal GmbH, Aachen, Niemcy.
140973 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
144981 2018 11 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Kosmetyków „POLLENA -EWA” S.A., 90-616 Łódź ul. 6 Sierpnia 15/17, Polska i dokonanie
wpisu: LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
356563730.
145150 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
145997 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4779/18/872) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585316 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145997 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
145997 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 8 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4807/18/924) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586242 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-145997 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
158253 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
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ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
160163 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
160171 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
161374 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FABRICCA ITALIANA ACCUMULATORI
MOTOCARRI MONTECCHIO -F.I.A.M.M. S.P.A., MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA), Włochy i dokonanie wpisu: ELETTRA 1938 S.P.A.,
Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
161374 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELETTRA 1938 S.P.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy i dokonanie wpisu: FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.p.A., Montecchio Maggiore (Vicenza), Włochy.
165471 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576
165472 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576.
165473 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576.
165474 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576.
166184 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
166184 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
167712 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PZ CUSSONS POLSKA S.A., Warszawa,
Polska 017471692 i dokonanie wpisu: PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, MANCHESTER, Wielka Brytania.
168631 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576.

160161 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.

168632 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
367498576.

160162 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,

170096 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
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ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
170097 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT-ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
172549 2018 11 08 D. Wykreślono wpis: „W dniu 6 maja 2016
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 945/16/217) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2445632 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-172549 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec GRUPA WIRTUALNA POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
174342 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
174342 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
181852 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
181852 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
181853 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 092310482 i dokonanie wpisu: Middlesun Enterprises Limited, Nikozja, Cypr.
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pieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
186656 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
186657 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
187017 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
187017 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
187899 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
187900 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
188103 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
188808 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gamet Business Development Sp. z o.o.
Sp.k., Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.

182124 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4852/18/524) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585384 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-182124 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.

188854 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.

182124 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4778/18/471) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2587491 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-182124 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.

188855 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
191647 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

185174 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa „TADAR” Dariusz Tauchert, Jasin, Polska 632109450 i dokonanie wpisu: TADAR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 380382487.

192600 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4860/18/043) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585380 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192600 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.

186290 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4863/18/246) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586012 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186290 w celu zabez-

188809 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gamet Business Development Sp. z o.o.
Sp. k., Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA
AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.

192600 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
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Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4782/18/386) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585315 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192600 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
194003 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRISES LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Polska.
194509 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
194879 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17297/17/424) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556081 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-194879 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
195481 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
201014 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
201015 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
201211 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
208090 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 41 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 161) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 41 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 162) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 41 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 163) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 41 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabez-

221

pieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 164) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
208090 2018 11 06 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 5272/13/616) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367016 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090
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”.
208090 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „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 5274/13/418) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367037 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090
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”.
208090 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5279/13/102) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367314 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
208090 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5270/13/814) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367372 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208090
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
208090 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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
9, 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
9, 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”.
208171 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
208171 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
208988 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 10,
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 10,
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”.
209293 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MKK Sp. z o.o., Golub-Dobrzyń, Polska
871641919 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWO PROMOCJI REGIONU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzń, Polska 340493568.
209423 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KONVERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 140368616 i dokonanie wpisu:
Dariusz Kaca, Warszawa, Polska.
210446 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
210447 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
210448 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
212183 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
212184 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
212207 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
212268 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
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212268 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
213874 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
215079 2018 11 20 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28
czerwca 2012 r., sygn. akt IX P 60/11, karta dł. 62/2014/C zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 8 sierpnia 2016 r. Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kamil Schwarz w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Kms 114/16, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na rzecz wierzyciela: Sądu Okręgowego w Katowicach Sekcji ds. Windykacji Należności z siedzibą w Katowicach”.
215079 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z dnia 27
czerwca 2016 r. sygnatura akt: SP 13/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygnatura akt: 1
ACo 65/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 24 maja 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 1 Km 1157/17,
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Maksyma Pokotyluka zamieszkałego
w Mariupolu”.
215079 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z dnia 9
listopada 2015 r. sygnatura akt: SP 51/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności Sądu Rejonowego w Bytomiu sygnatura akt: 1 1
Co 85/16 z dnia 16 lutego 2016 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 lutego 2016 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 1 Km 436/16,
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Maksyma Pokotyluka zamieszkałego
w Mariupolu”.
215079 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z dnia 10
sierpnia 2016 r. sygnatura akt: SP 26/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygnatura akt: 1
ACo 1/17 z dnia 28 lutego 2017 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 3 kwietnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 1 Km 741/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Maksyma Pokotyluka zamieszkałego w Mariupolu”.
215079 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 6 lutego
2017 r. sygnatura akt I Nc 323/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 17 marca 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt 1 Km 1950/17,
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Dawida Cempy zamieszkałego w Nowym Sączu”.
215079 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 r.
sygnatura akt: SP-110/12 oraz postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalności Sądu Rejonowego w Bytomiu Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych z dnia 20 stycznia 2014 r.,
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sygnatura 1.1.Co 4589/13, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 19/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Daniela Webera zamieszkałego w Piotrkowie
Trybunalskim”.
215462 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 010580320 i dokonanie wpisu: ONDULINE, Levallois-Perret, Francja.
215463 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ONDULINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, Polska 010580320 i dokonanie wpisu: ONDULINE, Levallois-Perret, Francja.
217427 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5715/18/413) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585054 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217427 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
217427 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy - Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5722/18/531) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585052 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217427 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
215921 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217510 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217511 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Limited, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217512 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217701 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217702 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217703 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114
217704 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
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217705 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
217706 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114
219402 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „POLSKIE NAGRANIA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: „POLSKIE NAGRANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Warszawa, Polska
000275027.
219402 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „POLSKIE NAGRANIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Warszawa, Polska 000275027 i dokonanie wpisu: WARNER MUSIC
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010668983.
219680 2018 11 20 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn.
akt XIII GNc 704/14/AM,, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka
akcyjna z siedzibą w Katowicach”.
219708 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FROGWILL.COM Artur Wroński Włodzimierz Wroński Spółka Jawna, Warszawa, Polska 140292296
i dokonanie wpisu: APW GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Brwinów, Polska
140292296.
219872 2018 11 126 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FARMA-PROJEKT Spółka z o.o., Kraków, Polska 356025412 i dokonanie wpisu: RECORDATI POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ, WARSZAWA,
Polska 356025412.
220601 2018 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Mleczarska POLMLEK-MAĆKOWY, Gdańsk, Polska 000818410 i dokonanie wpisu: POLMLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska.
220837 2018 11 20 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn.
akt XIII GNc 704/14/AM,, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka
akcyjna z siedzibą w Katowicach”.
221154 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E & L Real Estates Sp. z o.o., Warszawa,
Polska 013061158 i dokonanie wpisu: OKRE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
013061158.
221360 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Toruń,
Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, Polska 634055674.
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221690 2018 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Doschem Spółka z o.o., Sopot,
Polska 191412378 i dokonanie wpisu: DOSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rekcin, Polska 191412378.
222765 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCHOOL OF MAKE-UP Agnieszka Broda,
Katowice, Polska 278061256 i dokonanie wpisu: BIAR BEAUTY GROUP Agnieszka Broda, Katowice, Polska 278061256.
222872 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMA-PROJEKT Spółka z o.o., Kraków,
Polska 356025412 i dokonanie wpisu: RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ, WARSZAWA, Polska
356025412.
223410 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA S.A., Gdynia, Polska
192598184 i dokonanie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184.
223410 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184 i dokonanie wpisu:
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gdynia,
Polska 192598184.
223411 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA S.A., Gdynia, Polska
192598184 i dokonanie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184.
223411 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184 i dokonanie wpisu: FOTA
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gdynia, Polska
192598184.
224455 2018 11 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOTO-PROFIL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Polska 271218714
i dokonanie wpisu: MOTO-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW, Polska 271218714.
224713 2018 11 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Clarena Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław, Polska 020104340 i dokonanie wpisu: CLARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 020104340.
224967 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 16 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 61) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 16 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 62) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 16 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 63) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 16 na zabezpieczenie Zabez-
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pieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 64) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
224967 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5405/13/774) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367321 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224967
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”.
224967 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5406/13/175) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367317 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224967
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”.
224967 2018 11 06 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 5404/13/373) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367641 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224967
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224967 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5402/13/571) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367894 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224967
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224967 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 34,
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 34,
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”.
224968 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC Internatio-
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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 15 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 57) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 15 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 58) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 15 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 59) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 15 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 60) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
224968 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5397/13/364) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367261 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968
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”.
224968 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5399/13/166) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367323 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968
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”.
224968 2018 11 06 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 5396/13/963) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367636 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224968 2018 11 06 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 5394/13/161) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367647 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224968
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224968 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA-
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KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 33,
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 33,
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”.
224969 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 17 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 65) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 17 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 66) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 17 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 67) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 17 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 68) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
224969 2018 11 06 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 5365/13/599) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367021 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224969 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”.
224969 2018 11 06 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 5362/13/396) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367688 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224969 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”.
224969 2018 11 06 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-
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stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5353/13/476) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367354 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224969
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224969 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5358/13/481) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367897 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-224969
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
224969 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 35,
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 35,
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”.
225560 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LinguaLexis Robert Jarzynka, Lidzbark,
Polska 519579080 i dokonanie wpisu: JARZYNKA I WSPÓLNICY
KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363456032.
225639 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA NOWY SZPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin, Polska 320411400 i dokonanie wpisu: GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 362089459.
227222 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DZIUBEŁA JUSTYNA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
227734 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
229331 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
229332 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
229507 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BGE DESTYLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 363024404 i dokonanie wpisu: DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, Polska 363024404.
229770 2018 11 20 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn.
akt XIII GNc 704/14/AM,, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusz Schulz w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 2140/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na rzecz wierzyciela: Centrala Zbytu Węgla WĘGLOZBYT Spółka
akcyjna z siedzibą w Katowicach”.
231638 2018 11 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EKO-STAR KORNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kornice, Polska 364755647
i dokonanie wpisu: EKO-OKNA SPÓŁKA AKCYJNA, Kornice, Polska
277925708.
232473 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
232474 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ITI CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 016814380 i dokonanie
wpisu: ITI ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367498576.
234949 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
235038 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
236170 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17291/17/018) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556082 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-236170 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
236177 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
236178 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
237091 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GTB METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska i dokonanie wpisu: GTB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 362736485.
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238104 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA Spółka Akcyjna, Gdynia,
Polska 192598184 i dokonanie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184.
238104 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184 i dokonanie wpisu:
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gdynia,
Polska 192598184.
238257 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA Spółka Akcyjna, Gdynia,
Polska 192598184 i dokonanie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184.
238257 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, Gdynia, Polska 192598184 i dokonanie wpisu:
FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Gdynia,
Polska 192598184.
239309 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 43 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 169) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 43 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 170) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 43 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 171) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 43 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 172) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
239309 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5343/13/155) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367347 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309 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”.
239309 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5346/13/358) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367350 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309
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”.
239309 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 28 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5339/13/240) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367642 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
239309 2018 11 06 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 5337/13/438) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367645 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239309
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
239309 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 11,
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 11,
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”.
240419 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gamet Business Development Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Toruń,
Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, Polska 634055674.
240420 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gamet Business Development Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Toruń,
Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, Polska 634055674.
240421 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gamet Business Development Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Toruń,
Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, Polska 634055674.
240875 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
241335 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 18 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 69) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 18 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 70) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 18 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 71) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 18 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 72) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
241335 2018 11 06 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 5378/13/123) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367027 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335
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”.
241335 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 22 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 5374/13/519) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367807 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335
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”.
241335 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5368/13/802) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367486 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
241335 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5370/13/915) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367485 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241335
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
241335 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowie-
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dzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 36,
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 36,
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”.
241336 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 19 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 73) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 19 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 74) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 19 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 75) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 19 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 76) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
241336 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5286/13/541) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367348 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241336
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”.
241336 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5284/13/739) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367355 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241336 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”.
241336 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5281/13/536) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367342 zastaw rejestrowy
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na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241336
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
241336 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5276/13/220) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367301 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241336
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
241336 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 37,
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 37,
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”.
242670 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jurajska Partnership en commandite,
Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
243609 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
244479 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
244606 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA NOWY SZPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin, Polska 320411400 i dokonanie wpisu: GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 362089459.
244682 2018 11 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź
Spółka Akcyjna, Łódź, Polska 471317976 i dokonanie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź, Polska 471317976.
244682 2018 11 31 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki,
Polska 471317976.
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244682 2018 11 31 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SENSILAB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Konstantynów Łódzki, Polska 471317976 i dokonanie wpisu:
SENSILAB D.O.O., LOGATEC, Słowenia.
244760 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
244893 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRISES LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Polska.
245205 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
245629 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A. MAX A. I A. KRZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 052142490 i dokonanie wpisu: A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 052142490.
245783 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
246221 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
246491 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
246642 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
246787 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
247152 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
247490 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
248179 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 6 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpie-
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czonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 21) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 6 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 22) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 6 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 23) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 6 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 24) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie;
248179 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5345/13/957) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367344 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248179
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”.
248179 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5350/13/273) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367352 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248179 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”.
248179 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 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 5340/13/952) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367907 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248179
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
248179 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5335/13/636) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367377 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248179
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
248179 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejące-
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go Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 52,
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 52,
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”.
248190 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRISES LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Polska.
248536 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRISES LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Polska.
248645 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248646 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248647 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248648 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248649 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248650 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248651 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248652 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248653 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248654 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248655 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248656 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248657 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248658 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248659 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy
248660 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248662 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
248663 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
249534 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
249976 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy
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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 32 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 125) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 32 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 126) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 32 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 127) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 32 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 128) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
251984 2018 11 06 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 5366/13/000) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367024 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251984
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”.
251984 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5356/13/679) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367322 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251984
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”.
251984 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 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 5361/13/995) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367487 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251984
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

250236 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.

251984 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5375/13/920) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367307 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251984
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.

251984 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC Internatio-

251984 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA-

250054 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADESSO SPÓŁKA AKCYJNA,
Andrychów, Polska 008368656 i dokonanie wpisu: TXM SPÓŁKA
AKCYJNA, Andrychów, Polska 008368656.
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KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 66,
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 66,
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”.
251985 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „Na mocy umowy
zawartej w dniu 02 sierpnia 2013 r. pomiędzy CEDC International 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 31 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 121) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 31 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 - (Zastaw Zwykły 122) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
3) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 31 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 123) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
4) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
na Prawach do Znaku Towarowego 31 na zabezpieczenie Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 - (Zastaw Zwykły 124) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie;
2251985 2018 11 06 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 5386/13/642) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367022 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251985
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”.
251985 2018 11 06 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 5371/13/316) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367028 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251985 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”.
251985 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 sierpnia
2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –

Nr 1/2019

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 5392/13/359) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367373 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251985
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
251985 2018 11 06 D. Wykreślono wpis: „W dniu 26 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 5379/13/524) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2367308 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251985
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
wobec: CEDC Finance Corporation International, Inc. z siedzibą
w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki”.
251985 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 65,
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 65,
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”.
252040 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
252241 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Agencja Wielobranżowa ATAS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Józefów, Polska 008415634
i dokonanie wpisu: ATAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, Polska 008415634.
253382 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
256561 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
256601 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 16,
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 16,
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”.
256866 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
256866 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
257139 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOLIFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 015206201 i dokonanie wpisu: Anna Binkiewicz, Warszawa, Polska.
260314 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLEKOT MIROSŁAW FIRMA KOLTER, Częstochowa, Polska 150548753 i dokonanie wpisu: BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369621271.
260862 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
260863 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
261266 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
261266 2018 11 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED,
Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
262487 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RATALNIE.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142446622 i dokonanie wpisu: MEDICAL FINANCE
GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 142446622.
262786 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
262950 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
262951 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
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262952 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
262953 2018 11 74 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916
263252 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
263253 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
263300 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
i dokonanie wpisu: „POLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
263433 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
263946 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A - HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 241947951 i dokonanie wpisu: AGATA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 272241916.
264092 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KLEKOT MIROSŁAW FIRMA KOLTER, Częstochowa, Polska 150548753 i dokonanie wpisu: BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369621271.
264867 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A. MAX A. i A. KRZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 052142490 i dokonanie wpisu: A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok, Polska 052142490.
264932 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4476/18/366) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2566480 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-264932 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Office Bistro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
268420 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BELRON HUNGARY KFT. – ZUG BRANCH,
ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Belron International Limited,
Egham, Wielka Brytania.
270871 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAUCHERT DARIUSZ FIRMA HANDLOWA
TADAR, Jasin, Polska 632109450 i dokonanie wpisu: TADAR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 380382487.
270872 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAUCHERT DARIUSZ FIRMA HANDLOWA
TADAR, Jasin, Polska 632109450 i dokonanie wpisu: TADAR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swarzędz, Polska 380382487.
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272462 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 73,
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 73,
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”.

dzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 17,
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 17,
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”.

272602 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRICES, Nikozja, Cypr
i dokonanie wpisu: KUBAK WOJCIECH, Wrocław, Polska.

276408 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

273180 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
274440 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898
274441 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
274488 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
274489 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
274490 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

275858 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

276431 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
276432 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
276483 2018 11 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez STOWARZYSZENIE FESTIWAL KOLORÓW Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
276851 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
276852 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
276853 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

274491 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

276854 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

275113 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowie-

276855 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
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276856 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy

279442 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

276857 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

279844 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

276859 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

279845 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

276860 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

280011 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.

276865 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.

276933 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

280365 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 21,
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 21,
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”.

277781 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

281751 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

276866 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
276932 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

277782 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
278280 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy i dokonanie
wpisu: VISILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 367614232.
278281 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Visile UG, Offingen, Niemcy i dokonanie
wpisu: VISILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 367614232.
279441 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

281752 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
281914 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 43,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
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2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia (z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 43,
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”.
281947 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 23,
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 23,
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”.
282429 2018 11 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez STOWARZYSZENIE FESTIWAL KOLORÓW Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
282441 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
282617 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 42,
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 42,
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”.
282619 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 22,
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 22,
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”.
282692 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 45,
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 45,
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”.
282693 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 44,
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 44,
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”.
282921 2018 11 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez STOWARZYSZENIE FESTIWAL KOLORÓW Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
282938 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka 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 75,
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 75,
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”.
283580 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 86,
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 86,
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”.
284531 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 46,
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 46,
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”.
285210 2017 11 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VALEANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180935403
i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin, Irlandia.
285384 2018 11 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DOM DEVELOPER RESORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 022299370 i dokonanie wpisu: DOM.DEVELOPER RESORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022299370.
286585 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZO-
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
286585 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr
286703 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
5252461571 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
287043 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 79,
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 79,
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”.
287044 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 80,
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 80,
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”.
287134 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
5252461571 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
287275 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 81,
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 81,
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”.
287276 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 82,
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 82,
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”.
287277 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spółka 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 83,
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 83,
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”.
288219 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 84,

Nr 1/2019

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 84,
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”.
288413 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4858/18/930) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585381 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288413 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288413 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4806/18/523) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585647 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288413 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288414 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 4 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4857/18/529) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586016 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288414 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288414 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4775/18/268) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2587492 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288414 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288415 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4812/18/240) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585653 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288415 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288415 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 17 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4769/18/551) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2587496 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288415 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec „KAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.
288427 2018 11 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO
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ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”,
„SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz
mBank Spółka 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 89,
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 89,
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”.
289455 2018 11 19 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez STOWARZYSZENIE FESTIWAL KOLORÓW Warszawa, Polska na czas nieokreślony”.
289597 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
292641 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NARCZYK MATEUSZ JL, Gliwice, Polska
360813164 i dokonanie wpisu: JL SPÓŁKA CYWILNA JERZY PENDERECKI, MACIEJ BARTKOWSKI, MATEUSZ NARCZYK, Gliwice, Polska
380079501.
293534 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
293969 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
293970 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
293971 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
293972 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
294031 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SOUTER HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141990677 i dokonanie wpisu: FlixMobility GmbH, Monachium,
Niemcy.
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294152 2018 11 20 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 października 2016 r., sygnatura akt XVI GNc 959/16 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 22 sierpnia 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzata Groszek
– Kuszyk w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 5/18, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzyciela: Bletwood
Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie”.
294642 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5724/18/333) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584880 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294642 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
294642 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5719/18/017) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585053 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294642 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
294734 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA, Modlnica, Polska 120477120 i dokonanie wpisu: Orange Brand Services Limited, Londyn, Wielka Brytania.
295772 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 221500852
i dokonanie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 221500852.
296382 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5720/18/729) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584878 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296382 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
296382 2018 11 08 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5717/18/215) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585688 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-296382
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Andrychowie”.
297404 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
299506 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
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299507 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
300272 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
300272 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
300273 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AM GROUP PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 092310482 i dokonanie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr.
300273 2018 11 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIDDLESUN ENTERPRISES LIMITED, Nikozja, Cypr i dokonanie wpisu: STL SUNLIFE TRADING LTD, Famagusta, Cypr.
300465 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
302264 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
221500852 i dokonanie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 221500852.
302276 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 221500852
i dokonanie wpisu: 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 221500852.
302425 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Mriehel, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
303976 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
303978 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304001 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304066 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884
304116 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304274 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304322 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
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i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304663 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304949 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304951 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
304952 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
305300 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470974353 i dokonanie wpisu: NOVMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 101775438.
305860 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
305962 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
306377 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141113976 i dokonanie wpisu: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 369494855.
307008 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy
i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Schwabach, Niemcy.
307444 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
307556 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA, Łęczyca,
Polska 472274051 i dokonanie wpisu: ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 101496744.
308671 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA RAMIZ RENATA ZIĘBA, Kraków, Polska 350913991 i dokonanie wpisu: RAMIZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 368609776.
309491 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANNA SKÓRZYŃSKA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska 362282950.
309561 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012105474 i dokonanie wpisu:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa, Polska 012015529.
309571 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALLVERNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122928822 i dokonanie
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wpisu: ALLVERNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122928822.
309572 2018 11 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: GRAŻYNA SMOLEŃSKA, Trępnowy,
Polska.

281 908 2017 11 20
285 961 2018 02 05
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Prawo unieważniono w części dla towarów
zawartych w klasie 05.
Prawo unieważniono w części dla towarów
zawartych w klasie 02: farby dyspersyjne.
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25
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
225 507
233 879
233 880
242 794
250 987
253 505
265 398
272 692
274 788
284 107
286 433
221 047

2015 07 31
2017 06 09
2017 06 09
2016 09 20
2016 07 19
2016 08 12
2016 01 11
2017 01 16
2017 02 16
2017 11 14
2017 11 29
2015 12 22

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów zawartych w klasie 05: farmaceutyki, wyroby medyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze do celów medycznych,
preparaty witaminowe, preparaty lecznicze
257 751 2016 08 24 Prawo unieważniono w części dla towarów
i klasy: 39: cumowanie statków, dostarczanie towarów, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, pakowanie towarów
i produktów, usługi związane z parkowaniem samochodów, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, usługi
rozładunkowe, transport samochodowy,
składowanie towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów;
273 202 2017 12 14 Prawo unieważniono w części dla towarów
i usług: 16: materiały szkoleniowe, instruktażowe i edukacyjne w szczególności do użytku przy kształceniu językowym i szkoleniach biznesowych, podręczniki, publikacje,
periodyki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki,
broszury, słowniki, materiały informacyjne
z zakresu języka i biznesu; 41: doradztwo
zawodowe, doradztwo personalne, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie
w zakresie szkoły podstawowej, średniej
oraz przedszkola, kursy korespondencyjne,
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, sympozjów,
zjazdów i konkursów edukacyjnych, szkolenia otwarte w zakresie programowania neurolingwistycznego (NLP), szkolenia specjalistyczne w zakresie negocjacji, dyplomacji,
taktu, budowania zespołu (team-building),
sprawdziany pedagogiczne, usługi wydawnicze, publikowanie książek, publikowanie
tekstów, kształcenie praktyczne, mikro-wydawnictwa, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, tłumaczenia, organizacja
wypoczynku, imprezy sportowe;

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).
000 305
000 308
073 809
122 002
184 694
210 675
217 384
246 999
130 747

2015 10 17
2015 10 17
2015 01 14
2017 02 28
2012 01 19
2013 07 15
2014 05 21
2017 05 30
2006 07 07

277 629 2017 11 27

289 894 2017 12 04

292 008 2018 02 19

207 090 2017 11 27

244 484 2017 07 28

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów w klasie 30; lody z automatu
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
23.11.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.277629.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
04.12.2017 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.289894.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
19.02.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.292008.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 34: papierosy, kieszonkowe przyrządy
do skręcania papierosów, tytoń, cygara,
cygaretki, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, fajki, przybory do czyszczenia
fajek, bibułka papierosowa, papierośnice
nie z metali szlachetnych, zapałki, materiały
dla palących z wyłączeniem: klasa 34: materiały dla palących w postaci zapalniczek, pojemników na gaz lub paliwo do zapalniczek
i akcesoriów do zapalniczek.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług :
klasa 29: jogurty, jogurty probiotyczne, produkty probiotyczne, kefiry, napoje mleczne,
napoje z przewagą mleka, produkty mleczne, mleko, białko spożywcze, substancje
dietetyczne do celów żywienia na bazie
mleka, produktów mlecznych, olejów
i tłuszczów jadalnych, środki zmniejszające
apetyt do celów żywienia na bazie mleka,
produktów mlecznych, olejów i tłuszczów
jadalnych, dietetyczne artykuły spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych,
olejów i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla celów żywienia
na bazie białek, tłuszczów, aminokwasów,
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin,
składników mineralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo w kombinacji,
zawarte w klasie 29, napoje mleczne diete-
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257 310 2018 02 21

263 927 2017 05 18
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tyczne do celów żywienia, napoje z mlekiem
dietetyczne do celów żywienia, zupy dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych
warzyw i owoców, koncentraty i odżywki
wysokobiałkowe wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi; klasa 30: napary dietetyczne do celów żywienia, dietetyczne napoje
przystosowane do celów żywienia 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,
suplementy diety do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych, produkty żywnościowe 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, dodatki odżywcze do celów żywienia na bazie mąki i produktów zbożowych.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji o ubezpieczeniach,
usługi w zakresie udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania
majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie
administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa
w sprawach majątku nieruchomego, usługi
powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń
biurowych stanowiących nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania majątkiem dla
usług dotyczących akcji i papierów wartościowych (klasa 36)
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
agaty, amulety (biżuteria), biżuteria, bransoletki (biżuteria), breloczki (biżuteria), breloczki do kluczy ozdobne, broszki (biżuteria), budziki, diamenty, dzieła sztuki z metali
szlachetnych, etui na zegarki (prezentacja),
figurki (statuetki) z metali szlachetnych,
ozdoby z agatu, gagat nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki
na biżuterię (szkatułki), kolczyki, koperty
do zegarków, łańcuszki (biżuteria), medale, monety, naszyjniki (biżuteria), obrączki (biżuteria), ozdoby (biżuteria), ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby
z bursztynu, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, popiersia z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki
z metali szlachetnych, szpilki ozdobne, żetony miedziane (klasa 14)

281 606 2018 05 23

281 908
283 775

283 815

287 331

291 515
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Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne, weterynaryjne
i sanitarne; suplementy diety; substancje
dietetyczne dla celów leczniczych; preparaty doustne zawierające mikro- i/lub makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające procesy metaboliczne
w organizmach ludzi i zwierząt; dermokosmetyki o działaniu leczniczym; produkty
medyczne, w tym preparaty o działaniu
z wyłączeniem produkty farmaceutyczne,
weterynaryjne i sanitarne; suplementy diety; substancje dietetyczne dla celów leczniczych; preparaty doustne zawierające
mikro- i/lub makroelementy i/lub witaminy
i/lub substancje wspomagające procesy
metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt; dermokosmetyki o działaniu leczniczym; produkty medyczne, w tym preparaty o działaniu leczniczym, dezynfekcyjnym,
higienicznym i sanitarnym
2017 06 30 Prawo wygasło w części dla towarów: 05: insektycydy, fungicydy, herbicydy;
2018 02 16 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
30: cukierki, pieczywo cukiernicze z wyłączeniem ciastek zbożowych, wyroby czekoladowe, lody
2018 04 06 Prawo wygasło w części dla towarów: mrożone, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty, suszone owoce (klasa 29)
2017 10 30 Prawo wygasło w części dla towarów: produkty weterynaryjne, produkty farmaceutyczne i higieniczne stosowane nie do leczenia ludzi i dla celów weterynaryjnych lub
weterynaryjno-medycznych, plastry z wyłączeniem plastrów dla ludzi, opatrunki gipsowe z wyłączeniem opatrunków dla ludzi (
klasa 5 w części)
2017 09 11 Prawo wygasło w części dla towarów: 16:
papier; karton i następujące wyroby z tych
materiałów: aktówki jako artykuły biurowe;
albumy do wklejania; almanachy jako roczniki; artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli);
atlasy; bilety; biuletyny informacyjne; bloki
jako artykuły papiernicze; bloki do pisania; bloki rysunkowe; arkusze z celulozy
regenerowanej do pakowania; drukowane
rozkłady; etykiety nie z materiału tekstylnego; figurki jako statuetki z papieru mâché;
formularze jako blankiety i druki; gazety;
indeksy; skorowidze; kalendarze; kartki grające z życzeniami; kartki z życzeniami; karty
do kolekcjonowania inne niż do gier; karty
pocztowe; katalogi; kokardy papierowe;
komiksy; koperty jako artykuły piśmienne;
koperty na butelki z kartonu lub papieru;
materiały do rysowania; materiały drukowane; naklejki jako materiały piśmienne; notatniki jako notesy; okładki; obwoluty jako
artykuły papiernicze; opakowania do butelek z tektury lub papieru; papier do pisania
jako papier listowy; papier pergaminowy;
papier przebitkowy jako materiały piśmienne; papier srebrny; papier świecący; papier
w arkuszach jako artykuły piśmienne; podkładki do pisania z klipsem; podręczniki
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jako książki; podstawki na stół papierowe;
pudełka kartonowe lub papierowe; rysunki
jako ryciny; segregatory jako artykuły biurowe; serwetki papierowe; skoroszyty; skoroszyty na dokumenty; szablony jako artykuły
piśmienne; szyldy z papieru lub z kartonu;
taśmy samoprzylepne papierowe do celów
papierniczych lub do użytku domowego;
teczki na dokumenty jako artykuły biurowe;
teczki z notatnikiem; torebki do pakowania
jako koperty i woreczki z papieru; ulotki;
zakładki do książek; zawiadomienia jako artykuły papiernicze; zeszyty; druki akcydensowe; kalendarze; foldery; prospekty afisze;
plakaty; fotografie; nalepki; publikacje drukowane; czasopisma; książki; broszury; materiały piśmienne; papeterie; torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych;
papierowe materiały szkoleniowe i instruktażowe
297 525 2018 03 03 Prawo wygasło w części dla towarów: administracja biur na rzecz osób trzecich; pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą; doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych
(klasa 35 w części) wynajem nieruchomości;
wynajem lokali mieszkalnych; wynajem lokali użytkowych; wynajem powierzchni biurowej; wynajem pomieszczeń handlowych;
usługi w zakresie nieruchomości; usługi finansowe (klasa 36)
303 786 2018 08 04 Prawo wygasło w części dla towarów: osie
pojazdów lądowych, przeguby do pojazdów lądowych (klasa 12 w części)
27
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.
091 203 06/2001 2018 07 25 Sprostowano oczywistą omyłkę
w postanowieniu z dnia 31 stycznia
2001 r. odnośnie znaku towarowego
			
Powinno być: PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „ES-MODEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstantynów Łódzki, Polska
259 649 09/2017 2018 07 24 Sprostowano
oczywistą
omyłkę w załączniku do decyzji z dnia
06.03.2017 r. o udzieleniu prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej numeru pierwszeństwa
			
Prawidłowo powinno być:
			
9 towary/usługi z pierwszeństwem
od dnia 12-12-2013 28279 AD (…)
			
11 towary/usługi z pierwszeństwem
od dnia 12-12-2013 28279 AD (…)

			
299 605 12/2017 2018 07 24

301 582 02/2018 2018 09 14

			
			
302 677 03/2018 2018 09 24

			
303 559 03/2018 2018 08 03

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
304 542 04/2018 2018 09 26
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34 towary/usługi z pierwszeństwem
od dnia 12-12-2013 28279 AD (…)
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 13.06.2017 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej zastrzeżenia kolorów prawidłowo powinno być: biały, pomarańczowy, ciemnobrązowy
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 02.08.2017 r.
na znak towarowy dotyczącą klasyfikacji wiedeńskiej
W decyzji powinno być:
klasyfikacja wiedeńska: 03.07.16
03.07.21 03.07.24 27.05.01
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 15 września 2017
roku o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
Prawidłowo powinno być: kolory:
biały czarny czerwony
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 11 października
2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej oznaczenia Dziennika
Ustaw oraz wykazu towarów i/lub
usług dla przedmiotowego znaku:
Prawidłowo powinno być:
1 /.../ jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; /.../
/.../ preparaty z mikroelementami
dla roślin; /…/
2 /.../ farby ;/.../
3 /.../ mydła /.../
5 /.../ środki sanitarne do celów medycznych; /.../
7 /.../ urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem; /.../
9 /.../ elektroniczne nośniki danych; /.../
28 /.../ sprzęt i akcesoria do jogi, pilatesu, aerobiku; /.../
30 /.../ sago, /.../
/.../ ocet, /.../
32 /.../syrop i inne preparaty do produkcji napojów /.../
35 /.../ usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich; /.../
/.../ marketing i prezentacja towarów poprzez telewizję, radio, Internet /.../
/.../ za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz innych środków
komunikacji; /.../
/.../ obsługa udziału osób trzecich
na targach, wystawach, pokazach
towarów; /.../
38 /.../ emisja programów telewizyjnych i radiowych; /.../
/.../ usługi telekomunikacyjne; /.../
45 /.../ zarządzanie prawami własności intelektualnej /.../
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji o udzieleniu prawa
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305 250 05/2018 2018 08 02

			
305 547 05/2018 2018 08 14

			
			
			
			
305 911 06/2018 2018 08 17

			
			

			
308 825 08/2018 2018 07 24

			
			

309 004 08/2018 2018 10 08
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ochronnego na znak towarowy
w nazwie Zgłaszającego:
Prawidłowo powinno być: FIRMA
INŻYNIERSKA STIM A. CZERNY, A.
TARNAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Bytom, Polska.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) w związku z art. 252
ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 776) Urząd
Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia11.09.2017 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
Prawidłowo powinno być: SYNTEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz, Polska
Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 28 listopada
2017 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wskazanych usług ujętych w klasie 35
Powinno być:
- artykuły do malowania i rysowania
- reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej
- wyposażenia dla dziecięcych placów zabaw, narzędzi
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji w dnia 10.01.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na słowny znak towarowy w części
dotyczącej wykazu towarów
Prawidłowo powinno być:
klasa 29 (…) gotowe do spożycia
przekąski składające się głównie
z ziemniaków, chipsów, orzechów,
produktów orzechowych, nasion
jadalnych, owoców, warzyw lub
ich kombinacji; (…)
klasa 30 (…) przekąski na bazie ryżu
(…)
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 18.04.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy w części dotyczącej wykazu towarów i usług:
Prawidłowo powinno być:
42 (…) sporządzanie raportów
technicznych biegłych w zakresie
napraw, prac instalacyjnych i konserwacji
Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 23 listopada
2017 r. w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
w zakresie wykazu usług
Powinno być:
w klasie 35 /…/ usługi pośrednictwa
w sprzedaży powierzchni reklamowej /…/
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28

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.
866965
ASKANELI ASKANELI BROTHERS
CFE: 03.07.24, 25.01.05, 26.01.15
33, 35, 43
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTJU
„ASKANELI”, Liteyny Pr., 41,RU-191104 Sankt-Petersburg (RU)
2018 04 03
2018 05 28
2018 05 10
872516
PETTY
CFE: 03.01.06, 26.04.15, 27.05.01
KSK BONO s.r.o., CH-552 12 Heřmanice č.p. 29 (CZ)
2017 07 11
2017 10 16

31
2017 09 28

963204
FREEDOM
10
Maxx Orthopedics, Inc.,
2260 Butler Pike, Suite 100Plymouth Meeting, PA 19462 (US)
2018 04 20
2018 05 28
2018 05 10
964134
PRO-VET
CFE: 03.11.01, 27.05.22
31
Prof Pet Corporation B.V., De Gouw 37 ENL-1602 DN ENKHUIZEN (NL)
2017 06 21
2017 07 31
2017 07 13
1049688
PYRAMIDA
Pyramida Technik GmbH,
Eichenstrasse 306198 Salzatal OT Schochwitz (DE)
2017 08 09
2017 11 20

7, 11
2017 11 02

1053900
Immun 44
CFE: 27.05.03, 27.07.01, 29.01.13
5
ÖKOPHARM GMBH, MOOSHAM 29 A-5585 UNTERNBERG (AT)
2010 07 23
2010 12 20
2010 11 04
1062292
Kelt
CFE: 23.05.05, 24.01.05, 25.01.15, 28.17.00, 29.01.15
32, 35, 43
Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2SK-947 01 Hurbanovo (SK)
2010 11 03
2011 03 14
2011 01 20
1064040
KiP
CFE: 26.03.23, 27.05.01
25
GÜRMEN GİYİM SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Boyalı Yolu Girisi,Göçen Yeri MevkiiGÖÇEN-KASTAMONU (TR)
2018 04 30
2018 06 04
2018 05 17
1118122
JSI
Joint-stock company „JS Industry”,
Gilyarovskogo str., 57, bld. 1RU-129110 Moscow (RU)
2011 12 09
2012 08 13
1118123
JSI
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
Joint-stock company „JS Industry”,
Gilyarovskogo str., 57, bld. 1RU-129110 Moscow (RU)
2011 12 09
2012 08 13

2, 3, 4, 7, 12
2012 06 28
2, 3, 4, 7, 12
2012 06 28

1127854
elektrum
CFE: 26.15.01
4
”Latvenergo”, akciju sabiedrība, Pulkveža Brieža iela 12LV-1230
Rīga (LV)
2017 09 07
2017 11 13
2017 10 26
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1168063
Yovita
CFE: 25.03.01, 27.05.24, 29.01.13
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ,
Uluabat Köyü KaracabeyBursa (TR)
2018 03 12
2018 05 28
1188108
TIKO
Swisscom AG, HauptsitzCH-3063 Ittigen (CH)
2018 02 07
2018 06 04

29, 30
2018 05 10
9, 35, 38, 39, 40, 42
2018 05 17

1193422
ODIN
9
Nordost Corporation, 93 Bartzak DriveHolliston MA 01746 (US)
2018 03 06
2018 05 21
2018 05 03
1201234
ALEX FITNESS
CFE: 02.07.13, 02.07.23, 27.05.10, 29.01.15
35, 41
Société à responsabilité limitée „Alex Fitness”, ul. Leningradskaya,
d. 1, of. 2-H, d. Koudrovo,RU-188689 Vsevolojsky rayon,
Leningradskaya obl., (RU)
2014 01 21
2014 06 09
2014 05 01
1218196
CFE: 26.01.03, 26.13.25
9, 10
JEOL Ltd., 3-1-2, MusashinoAkishimaTokyo 196-8558 (JP)
2014 03 17
2014 11 24
2014 10 09
1218976
G GRÜNBERG
CFE: 26.01.18, 29.01.12
8, 9, 11, 14, 28, 41
JUGUAR IMP SRL, VOLUNTARI,
B-DUL VOLUNTARI, NR. 80, LOT 4, C3, CAMERA 1 JUDET ILFOV (RO)
2014 06 26
2014 11 24
2014 10 16
1221497
Gaudi Decor
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
Pryvatne aktsionerne tovarystvo „ELIT DECOR”,
VUL. VYSHGORODSKA, 48 M. KYIV 04114 (UA)
2014 02 25
2014 12 22

20, 35
2014 11 06

1221816
HEATTECH
35
FAST RETAILING CO., LTD.,
717-1, Sayama, Yamaguchi CityYamaguchi 754-0894 (JP)
2014 04 25
2014 12 22
2014 11 13
1235030
SD GROUP clen Skupiny CEZ
CFE: 14.07.03, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
4, 9, 16, 35, 37, 40, 42
SEVEROČESKÉ DOLY A.S.,
BOŽENY NĚMCOVÉ 5359 CZ-430 01 CHOMUTOV (CZ)
2014 08 06
2015 03 30
2015 02 12
1241901
ITEGRO
CFE: 27.05.01
12
LIMITED LIABILITY COMPANY „PREMIORI”,
vul. Levanevskogo 91,m. Bila TserkvaKyivska oblast (UA)
2015 02 05
2015 05 25
2015 04 09
1256369

CFE: 26.01.03, 26.11.12, 29.01.12

Voloshin Sergey Ivanovitch, Sokolnicheskaya square,
building 9, k. 1, flat 143RU-107014 Moscow (RU)
2015 01 15
2015 08 31
1257701
reze
CFE: 25.03.01, 29.01.12
YAŞAR BALTACI, Akçaburgaz Mahallesi,
93.Sokak No:5Esenyurt-İstanbul (TR)
2017 12 29
2018 06 04

7, 8, 9, 11,
20, 21, 30
2015 07 16
6, 7, 19, 37
2018 05 17

1263272
TEPE BETOPAN
CFE: 07.15.20, 26.07.18, 26.11.09, 27.05.10, 29.01.13
19, 37
TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Beytepe Köyü Yolu No:5Bilkent, Ankara (TR)
2018 04 13
2018 05 21
2018 05 03
1266891
X-!R Energy Drink
CFE: 26.04.17, 27.05.17, 29.01.12
32
SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Celaliye
Mahallesi BaglarbasiCaddesi No: 55 B.CekmeceIstanbul (TR)
2017 09 08
2017 12 04
2017 11 16

245

1270327
ELOM-080
5
Desmoid Aktiengesellschaft, Neuer Wall 8020354 Hamburg (DE)
2018 04 12
2018 05 21
2018 05 03
1272228
CARIN
CFE: 03.03.01, 26.04.15
9
STARVISION CO., LTD,
R201, Iteco,150, Jojeong-daero,Hanam-siGyeonggi-do (KR)
2018 03 22
2018 05 28
2018 05 10
1272920 K
Camilla
CFE: 27.05.01, 29.01.11
CAMILLA AUSTRALIA PTY LTD,
U3, 13 Bowden StAlexandria NSW 2015 (AU)
2015 05 10
2018 05 28

3, 9, 14, 18, 24, 25, 35

1289141
MESO TRAX
CFE: 26.11.02, 27.05.01
Sandra Vavra, Cickovina 24bHR-10000 Zagreb (HR)
2016 03 17
2017 01 16
1291682
ZIPP-2-ZIPP
Pfanner Schutzbekleidung GmbH,
Herrschaftswiesen 11A-6842 Koblach (AT)
2015 11 26
2016 04 25

2018 05 10
5, 44
2016 12 29
9, 18, 25
2016 03 10

1292649
KOLAB
41
Ferrier Pearce (Digital) Limited,
Maybrook House,97 Godstone RoadCATERHAM Surrey CR3 6RE (GB)
2015 10 12
2016 04 25
2016 03 17
1298595
GEMEI
CFE: 27.05.01
8, 11
Lv Yangfen, Laozhai,
Dagutang Village,Zhouxiang Town,Cixi CityZhejiang (CN)
2015 07 29
2016 07 18
2016 06 02
1300062
NWB
CFE: 27.05.17
12
Nippon Wiper Blade Co., Ltd., 311, Aza Numagashira,
Shimotakayanagi, Kazo-shiSaitama-ken 347-8585 (JP)
2018 03 05
2018 05 21
2018 05 03
1303492
Chanteuse-Arabe Leyla Andaloussi
CFE: 17.02.01, 17.02.25, 29.01.14
3, 4, 9, 11, 14, 16,
18, 21, 25, 28, 41, 44
ETOILE DES SABLES Sàrl, Boulevard des Philosophes 11c/o
Dimitri Iafaev, avocatCH-1205 Genève (CH)
2016 02 19
2016 08 29
2016 07 21
1304937
OLYMP No 6 six
CFE: 27.05.01, 27.07.01
3, 14, 18, 25
OLYMP Bezner KG,
Höpfigheimer Straße 1974321 Bietigheim-Bissingen (DE)
2018 04 20
2018 05 28
2018 05 10
1319925
sinoptik
42
Komissaruk Mykhailo, Christou Keli No. 23,
Flat D33,Zakynthos Mansions, Block DCY-3107 Limassol (CY)
2017 12 18
2018 01 22
2018 01 04
1323210
DIGISMART
35, 36
TPA Steuerberatung GmbH, Praterstraße 62-64A-1020 Wien (AT)
2016 02 08
2017 01 02
2016 12 15
1325537
NATURALLY INSPIRING
GEORGES MONIN SAS,
5 rue Ferdinand de LessepsF-18000 BOURGES (FR)
2016 02 08
2017 01 16

29, 30, 32, 33
2016 12 29

1337098
Oldskull
14, 18, 25
Oldskull Europe GmbH, Weingraben 385368 Moosburg (DE)
2018 03 10
2018 05 07
2018 04 19
1346200
POGO
12
POGO STRUCTURES, ZA DE KERBENOENF-29120 COMBRIT (FR)
2018 03 29
2018 06 04
2018 05 17
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1356995
SENSEI
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.13
11
Limited Liability Company „SENSEI GROUP”, vul. Antonova, 8-A,
kv. 20,s. Chaiky,Kyievo-Sviatoshynskyi r-nKyivska obl. 08130 (UA)
2018 03 19
2018 05 21
2018 05 03
1361213
MAQUET
LUVANIS S.A., 4, rue DicksL-1417 Luxembourg (LU)
2018 03 30
2018 05 07
1362481
CFE: 26.11.03, 29.01.01
Allnex Netherlands B.V.,
Synthesebaan 1NL-4612 RB Bergen op Zoom (NL)
2017 02 24
2017 09 11

16, 18, 40
2018 04 19
1, 2
2017 08 24

1364455
REUDINK
CFE: 03.04.02, 26.02, 26.11.12,
06.19.11, 27.05.07, 29.01.12
5, 31, 35, 39, 42, 44
Reudink B.V., Kwinkweerd 5NL-7241 CW Lochem (NL)
2018 05 02
2018 06 04
2018 05 17
1368505
Budapest
3, 4
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 Quai Marcel Boyer,
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2017 07 28
2017 10 23
2017 10 05
1368506
Séville
3, 4
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC,
26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
2017 07 28
2017 10 23
2017 10 05
1369331
APB
CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL BV,
High Tech Campus 84 NL-5656 AG Eindhoven (NL)
2017 04 24
2017 10 30
1369652
Brooksfield
CFE: 07.01.18
Trufanov Viacheslav Fedorovich, Popova street,
3-44MytishchiRU-141007 Moscow region (RU)
2017 06 15
2017 10 30

7, 12, 16, 37
2017 10 12
31
2017 10 12

1370783
CFE: 26.04.02
25
RION SPORTS PRODUCTS CO.,LTD, Workshop Four Floor,
Honghaier Company,A Building, No.65, Chongrong Street,Detai
Road, Economic-Technological Development Area, Quanzhou
City362000 Fujian Province (CN)
2017 07 24
2017 11 06
2017 10 19
1371119
MIX
CFE: 27.05.01
9
XIAOMI INC., Floor 13, Rainbow City ShoppingMall II of China
Resources,NO. 68, Qinghe Middle Street,
Haidian DistrictBeijing (CN)
2017 02 13
2017 11 06
2017 10 19
1372521
AUCHAN EXCLUSIVE
29, 30, 31, 32, 33
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2017 07 31
2017 11 20
2017 11 02
1372613
Yesterdayland
Philip Gielkens, Bloemaard 19B-2930 Brasschaat (BE)
2017 08 25
2017 11 20

38
2017 11 02

1373752
ENKA
CFE: 27.05.17, 29.01.04
37
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Balmumcu Mahallesi,
Zincirlikuyu Yolu, No: 10 TR-34349 Beşiktaş İstanbul (TR)
2017 07 14
2017 11 27
2017 11 09
1373812
CFE: 26.03.04, 26.04.04
5, 30, 35
Zhejiang Medicine Co., Ltd, Floor 3,Building A Creation Park,
No. 398 Mahuan Road,Binhai New City,ShaoxingZhejiang (CN)
2017 08 30
2017 11 27
2017 11 09
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1376210
Rophie
CFE: 27.03.02, 27.05.02
9
SHENZHEN DAK TECHNOLOGY CO., LTD, B Zone, 3F, Factory
Building 9,Jingxuan Industrial Area,Huangbeiling, Donghuan
2nd Road West,Longhua Street, Longhua New District,Shenzhen
CityGuangdong Province (CN)
2017 08 08
2017 12 11
2017 11 23
1376224
CFE: 28.03.00
9, 16, 41
Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd., 1
9 Xisanhuan BeiluBeijing (CN)
2017 08 21
2017 12 11
2017 11 23
1376231
s.Oliver ACTIVE
3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
s.Oliver-Straße 197228 Rottendorf (DE)
2017 08 02
2017 12 11
2017 11 23
1376264
Pralinetka
CFE: 28.05.00
PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO „AVK”,
prosp. Lunina, 42m. Mariupol 87510 (UA)
2017 07 24
2017 12 11

30
2017 11 23

1376313
FIRMA
CFE: 02.09.12, 10.05.13, 26.11.02, 27.05.01, 28.05.00
44
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Firma
prodzhekt», ul. Praporshchika Komarova, 45, of. 103RU-690091
Vladivostok (RU)
2017 09 25
2017 12 11
2017 11 23
1376337
TiSO
6
VOLODYMYR MAZOVER, Leskova Street 1 A, Flat 56Kyiv 01004 (UA)
2017 09 05
2017 12 11
2017 11 23
1376394
TULOXXIN
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2017 09 01
2017 12 11
2017 11 23
1376397
VISUFIT
9, 10
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2017 10 12
2017 12 11
2017 11 23
1378165
Trei
Trei Real Estate GmbH,
Wissollstraße 5-4345478 Mülheim /Ruhr (DE)
2017 06 07
2017 12 27

35, 36, 37, 42
2017 12 07

1378606
Oh Land
29, 30, 32, 33
Ľudovít Kubica, Veľká Mača 960SK-925 32 Veľká Mača (SK)
2017 06 02
2017 12 27
2017 12 07
1378680
LD
CFE: 27.05.17
9
ANHUI LEADER ELECTRONICS MFG.CO.,LTD., Jixian Industrial
Park,Daguan Economic Development Zone,AnqingAnhui (CN)
2017 10 13
2017 12 27
2017 12 07
1379779
NEW HOPE
CFE: 27.05.17
29, 35, 36
NEW HOPE GROUP CO., LTD., Sector 4, Renmin South Road,
Wuhou District,Chengdu CitySichuan Province (CN)
2017 08 08
2018 01 03
2018 04 19
1382571
silvertree
CFE: 05.01.03, 27.05.07, 29.01.12

4, 6, 8, 11, 12, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 27, 28
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 140235 Düsseldorf (DE)
2017 05 23
2018 01 22
2018 01 04
1384903
UCAPSA
5
Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15CH-4310 Rheinfelden (CH)
2017 09 14
2018 02 05
2018 01 18
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1384904
PEMVALU
5
Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15CH-4310 Rheinfelden (CH)
2017 09 14
2018 02 05
2018 01 18
1385493
HZR
CFE: 27.05.01, 28.03.00
4
JINAN HUAZHIRUN RUNHUA MATERIAL CO., LTD.,
East of Second Block,Daluzhuang Industrial Park,Tianqiao
District,Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 11 08
2018 02 12
2018 01 25
1385495
CFE: 26.01.03, 28.03.00
Yongxiu Valve Co., Ltd.,
High and New Tech Area,Lucang,Nanan City, Fujian
Province362000 (CN)
2017 11 08
2018 02 12
1385563
starcasinò
CFE: 01.01.01, 27.05.10, 29.01.04
BML Group Limited, The Experience Centre,Ta’Xbiex
SeafrontTa’Xbiex, XBX 1027 (MT)
2017 09 08
2018 02 12
1385569
be4ty+ S-Fusion
Optiswiss AG, Lyon-Strasse 26CH-4053 Basel (CH)
2017 11 09
2018 02 12

7

2018 01 25
9, 41, 42
2018 01 25
9
2018 01 25

1385570
nysense Paris
CFE: 26.04.02, 27.05.01
25
YUAN LIN, chez M.Wong,
24 ave du Gros PeuplierF-93600 Aulnay sous Bois (FR)
2017 09 30
2018 02 12
2018 01 25
1385606
GAZELKIN
39
Gazelkin Ltd, naberezhnaya Obvodnogo kanala, 148,
korpus 2,pomeshchenie 221RU-190020 Saint-Petersburg (RU)
2017 06 13
2018 02 12
2018 01 25
1388594
Van Vorst
BLUE OCEAN SLEEP, LLC,
8371 SALERNO COURTSACRAMENTO CA 95829 (US)
2018 01 12
2018 03 05
1389517
TamTam
Tamtam communication s.r.o.,
Americká 2548/1aCZ-120 00 Praha 2 (CZ)
2017 11 25
2018 03 05

20
2018 02 15
9, 38, 42
2018 02 15

1394193
CHEKA
CFE: 28.05.00
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvestvennostyu „Kremlin awards”,
ul. Ivana Babushkina, d. 17,korp. 2, podval, pom I,
komn. 7RU-117292 Moskva (RU)
2017 12 15
2018 04 09
2018 03 22
1395499
VELTA BONUS CLUB
CFE: 26.03.23, 27.05.10
VELTA Free Shop s.r.o.,
Revoluční 762/13CZ-110 00 Praha 1-Staré Město (CZ)
2017 09 04
2018 04 16
1397289
Mamba Party
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 02 20
2018 04 30

9, 16, 35, 36
2018 03 29
30
2018 04 12

1397310
melonfashion
14, 18, 25, 35
Joint Stock Company „Melon Fashion Group”,
ul. 10-ya Krasnoarmejskaya, 22RU-190103 Saint Petersburg (RU)
2017 10 11
2018 04 30
2018 04 12
1397328
Sentiero
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397329
Gavere
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12

247

1397331
Lavena
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397333
Tremalzo
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 04 30
2018 04 12
1397370
CFE: 26.15.01
9
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2016 10 25
2018 04 30
2018 04 12
1397375
tertio
CFE: 27.05.01
3
ZHEJIANG TANGFENG SONGYU DRESS CO., LTD.,
NO. 108 Binhai 5th Road,Wenzhou Economic &Technical
Development Zone,Wenzhou CityZhejiang Province (CN)
2017 12 14
2018 04 30
2018 04 12
1397608
TI ORA
CFE: 03.07.18, 27.05.08, 29.01.13
30
Koninklijke Douwe Egberts B.V.,
Oosterdoksstraat 80NL-1011 DK Amsterdam (NL)
2018 02 08
2018 05 07
2018 04 19
1397637
UBC SHOP
7, 11, 35
OU UBC Holding Group, Roosikrantsi 2Tallin (EE)
2017 09 06
2018 05 07
2018 04 19
1397654
AULINE
CFE: 27.05.01
24
Huzhou Auline Sanitary Material Co.,Ltd, Industrial and
EconomicDevelopment Zone,Changxing CountyZhejiang (CN)
2017 11 27
2018 05 07
2018 04 19
1397681
HUNK
CFE: 27.05.14
16, 18, 25
Sarmel Holding B.V., Esbeekseweg 8NL-5085 EB Esbeek (NL)
2017 12 22
2018 05 07
2018 04 19
1398450
CFE: 01.15.03, 07.11.10, 26.11.02
37
Shandong Zhongding Municipal Engineering Co., Ltd.,
Floor 22, Building 23, Block B, Qiancheng,No. 190, Zhangzhuang
Road,Huaiyin District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 05 14
2018 04 26
1398462
obnova
31
AROS-osiva s.r.o., Trousilova 1066/1CZ-182 00 Praha 8-Kobylisy (CZ)
2017 11 16
2018 05 14
2018 04 26
1398479
KO HIGH
17
WEIFANG QIANWEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD., No. 11 Xin’An
Street,South Subdistrict Office,Changle CountyWeifang Province (CN)
2018 01 11
2018 05 14
2018 04 26
1398518
CO-NELE
CFE: 27.05.02
7
QINGDAO CO-NELE MACHINERY CO., LTD, Houguzhen,
Xiazhuang,Chengyang District, QingdaoShandong (CN)
2017 12 05
2018 05 14
2018 04 26
1398529
KAVAKLIDERE ŞARAPLARI A.Ş.
CFE: 29.01.12
32, 33, 43
KAVAKLIDERE ŞARAPLARI ANONİM ŞİRKETİ,
Çankiri Yolu 8 Km. AkyurtTR-06750 ANKARA (TR)
2018 01 05
2018 05 14
2018 04 26
1398585
MQ
CFE: 27.05.01
15, 28
JINJIANG SHENGLE TOYS CO., LTD, Anqian Industrial Area,
Anhai Town, Jinjiang CityFujian Province (CN)
2017 12 27
2018 05 14
2018 04 26
1398604
HAPPYLIFE RAW BAR
CFE: 26.04.09
30
HAPPYLIFE s. r. o.,
Čsl. tankistov 300/ASK-843 63 Bratislava-Záhorská Bystrica (SK)
2017 10 25
2018 05 14
2018 04 26
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1398670
S.O
CFE: 27.05.01
3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
s.Oliver-Straße 197228 Rottendorf (DE)
2017 10 17
2018 05 14
2018 04 26

Nr 1/2019

1399255
CFE: 28.03.00
21
YAN BAOJING, Three group Sanban Village Sanban Town,
Dehua County,Quanzhou city362501 Fujian Province (CN)
2018 01 04
2018 05 21
2018 05 03

1398683
Regina Paper for people
CFE: 25.03.01, 27.05.10
16, 35
SOFFASS S.P.A., Via Fossanuova, 59I-55016 Porcari (LU) (IT)
2017 10 30
2018 05 14
2018 04 26

1399276
CFE: 26.07.04, 28.03.00
21
FUJIAN PROVINCE DEHUA JIACHENG CERAMICS CO.,
LTD, Cheduiling Baomei Village,Longxun Town, Dehua
County,Quanzhou City362599 Fujian Province (CN)
2018 01 04
2018 05 21
2018 05 03

1398687
CHELPIPE
1, 6, 7, 9, 11, 37, 40, 42
Joint-Stock Company „GRUPPA CHTPZ”,
Kotelnicheskaya emb., 1/15, BRU-115172 Moscow (RU)
2017 10 25
2018 05 14
2018 04 26

1399295
Robert Doms
32
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE,
vul. Vasylia Stusa, 6, m. Zaporizhzhia 69076 (UA)
2017 12 05
2018 05 21
2018 05 03

1398693
BI-QEM GLOBAL GREEN CHEMICALS SINCE 1955
CFE: 26.01.06, 26.04.09, 27.01.01, 29.01.12, 26.04.18
1
BI-QEM Pte. Ltd., 7 Temasek Boulevard,#08-02B Suntec Tower
OneSingapore 038987 (SG)
2017 11 27
2018 05 14
2018 04 26

1399433
MEI HAO
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 28.03.00
12
Changzhou MEIGAO Plastics Co., Ltd., No. 29 Zhengtai
Road,Menghe Town, Xinbei District,Changzhou City213138
Jiangsu Province (CN)
2018 01 03
2018 05 21
2018 05 03

1398725
MSA CHELPIPE GROUP
CFE: 01.03.01, 06.19.01, 14.01.01
6, 11, 17, 35, 39, 42
Joint-Stock Company „GRUPPA CHTPZ”,
Kotelnicheskaya emb., 1/15, BRU-115172 Moscow (RU)
2017 10 25
2018 05 14
2018 04 26
1399074
LaVita
CFE: 05.07.11, 29.01.01
31
ÖZLER ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Reşatbey
Mahallesi 62003 Sokak PapatyaApartman 33/F SeyhanAdana (TR)
2017 12 20
2018 05 14
2018 04 26
1399168
JÜNGER
CFE: 27.05.01
11
BAO PHU EXPORT IMPORT COMPANY LIMITED,
5/38 An Lac Street, Trau Quy Town, Gia Lam DistrictHanoi City (VN)
2017 12 07
2018 05 14
2018 04 26
1399170
CFE: 28.03.00
Jiangsu Yiyun beier Beverage Co., Ltd., No. 8, Jingyi
Road,Economic Development Zone,Guanyun
County,Lianyungang CityJiangsu Province (CN)
2018 01 11
2018 05 14

1399461
ROXITRIX
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000 Novo mesto (SI)
2018 01 15
2018 05 21
2018 05 03
1399479
Gadino
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 05 21
2018 05 03
1399480
Bormio
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 05 21
2018 05 03
1399736
BUDO
9
Individual’nyj predprinimatel’ Beljov Anatolij Gennad’evich,
ul. Tereshkovoj, 48, kv. 511 RU-630090 Novosibirsk (RU)
2018 02 28
2018 05 21
2018 05 03

32

1399737
BUSHIDO
9
Individual’nyj predprinimatel’ Beljov Anatolij Gennad’evich,
ul. Tereshkovoj, 48, kv. 511 RU-630090 Novosibirsk (RU)
2018 02 28
2018 05 21
2018 05 03

2018 04 26

1399738
DIRAMID
1
L. GOBBI S.R.L., Via B. Bosco, 57/3I-16121 GENOVA (GE) (IT)
2018 02 20
2018 05 21
2018 05 03

1399185
KEHONG
CFE: 27.05.01
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
1399186
KEHONG
CFE: 27.05.01
1
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
1399187
KEHONG
CFE: 27.05.01
1
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road andWest of No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26
1399188
KEHONG
CFE: 27.05.01
35
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road andWest of No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 14
2018 04 26

1399789
SK
CFE: 26.05.01, 29.01.01
Synthopol Chemie Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG,
Alter Postweg 3521614 Buxtehude (DE)
2017 06 29
2018 05 21

1, 2
2018 05 03

1399791
CFE: 01.15.23, 21.03.21, 24.17.05
41
BenQ Technology (Shanghai) Co. Ltd. Suzhou first branch,
181 Zhuyuan Road,New District215011 Suzhou (CN)
2017 08 08
2018 05 21
2018 05 03
1399793
extremesland
CFE: 27.05.01
41
BenQ Technology (Shanghai) Co. Ltd. Suzhou first branch,
181 Zhuyuan Road,New District215011 Suzhou (CN)
2017 08 08
2018 05 21
2018 05 03
1399811
PROMENSIL
Pharm-A-Care (Australia) Pty Ltd,
18 Jubilee AvenueWARRIEWOOD NSW 2102 (AU)
2017 09 15
2018 05 21

5
2018 05 03

1399860
WDMAX
7
Guangzhou KDT Machinery Co., Ltd., No.3 Yunkai Road,
Yunpu Industrial Park,Luogang District Guangzhou (CN)
2017 11 27
2018 05 21
2018 05 03

Nr 1/2019
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1399889
CFE: 28.03.00
17
SHANDONG KEHUASAIBANG NEW MATERIALS CO., LTD.,
No. 7, No. 10 Road,Shengjing Street Office Industrial
Park,Zhangqiu District, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 12 27
2018 05 21
2018 05 03
1399892
Urinal Express pH
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44CZ-739 61 Třinec (CZ)
2017 11 15
2018 05 21

3, 5, 35
2018 05 03

1399919
baobaohao
CFE: 27.05.01, 28.03.00
12
ZHONGSHAN BAOBAOHAO CHILDREN PRODUCTS COMPANY
LIMITED, No. 45, North Chang’An Road,XinMao Village,
Henglan Town,Zhongshan City528478 Guangdong Province (CN)
2018 01 10
2018 05 21
2018 05 03
1400123
MAXOBNK
CFE: 27.05.17
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
East of Shengli Road,West of Xinggong Road,Dawang
Town,Guangrao County,Dongying City257336
Shandong Province (CN)
2018 02 12
2018 05 21
2018 05 03
1400182
l
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19
LOTTE Corporation,
(Sincheon-dong)300, Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 05 21
2018 05 03
1400194
KDT
7
Guangzhou KDT Machinery Co., Ltd., No.3 Yunkai Road,
Yunpu Industrial Park,Luogang District Guangzhou (CN)
2017 11 27
2018 05 21
2018 05 03
1400244
GEPUR
3, 14, 18, 25, 35
Sadovskyy Oleg Ihorovych, vul. Kamanina, 13m. Odesa 65062 (UA)
2017 12 08
2018 05 21
2018 05 03
1400331
l
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12

14, 15, 16, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

LOTTE Corporation,
(Sincheon-dong)300, Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 05 28
2018 05 10
1400341
medox
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
Shenzhenshi Maidou Keji Youxiangongsi, 14B, 5 Building,
Haiyunjiayuan,NO. 88, Wanghai Road,Shekou, Nanshan
District,Shenzhen CityGuangDong (CN)
2017 12 05
2018 05 28
2018 05 10
1400365
mijia+
CFE: 28.03.00
7, 9, 11, 12
Xiaomi Singapore Pte. Ltd., 12 Marina View#23-01 Asia Square
Tower 2Singapore 018961 (SG)
2017 07 06
2018 05 28
2018 05 10
1400415
CFE: 28.05.00
32
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE,
vul. Vasylia Stusa, 6, m.Zaporizhzhia 69076 (UA)
2017 12 05
2018 05 28
2018 05 10
1400439
VacTest
9, 42
Busch Dienste GmbH, Schauinslandstrasse 179689 Maulburg (DE)
2018 02 13
2018 05 28
2018 05 10
1400500
Cutiprotect
3, 5
DERMAPHARM AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 03 30
2018 05 28
2018 05 10
1400502
Medocutan
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 03
2018 05 28
2018 05 10
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1400503
Cutanoprotect
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 03 30
2018 05 28
2018 05 10
1400818
Adélie DEPUIS 1982
CFE: 25.03.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
29, 30
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 02 06
2018 05 28
2018 05 10
1400864
conquer
CFE: 26.13.25, 27.05.22
Treningsgruppen AS, Hulveien 6N-1570 Dilling (NO)
2017 12 06
2018 05 28

18, 25, 28
2018 05 10

1400895
HEHONG
CFE: 27.05.01, 28.03.00
4
Dongying Kehong Chemicl Co., Ltd., North of No.1 Gangbei
Road andWest of No.3 Gangxi Road inDongying Port Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 29
2018 05 28
2018 05 10
1400899
CFE: 26.03.23, 26.04.01, 26.11.02
7
Stürtz Maschinenbau GmbH, Linzer Straße 2453577 Neustadt (DE)
2018 01 31
2018 05 28
2018 05 10
1400900
STÜRTZ
CFE: 27.05.01
7
Stürtz Maschinenbau GmbH, Linzer Straße 2453577 Neustadt (DE)
2018 01 31
2018 05 28
2018 05 10
1400909
FINARTEL
SILKIN Ilya Igorevich,
RU-119049 Shabolovka Str., 23, kv. 194, Moscow, (RU)
2017 12 19
2018 05 28

36
2018 05 10

1400953
N NEUHAUS
CFE: 26.01.01, 27.05.17, 29.01.11
29, 30, 32, 43
NEUHAUS, en abrégé N-M,, Postweg 2VlezenbeekB-1602 (BE)
2018 01 03
2018 05 28
2018 05 10
1400954
NATURAMATTE
Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76NL-6824 BM Arnhem (NL)
2018 03 13
2018 05 28

2
2018 05 10

1401034
FUGUANG
CFE: 21.03.01, 26.01.03, 26.11.08, 28.03.00
21
Anhui Fuguang Industrial Co., Ltd., No.169, North Street,
Sanhe Town,Feixi County,Hefei CityAnhui Province (CN)
2017 12 08
2018 05 28
2018 05 10
1401043
IRAETA
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.03.00
6, 7
SHANDONG IRAETA HEAVY INDUSTRY STOCK CO., LTD.,
No. 9001 Jiwang Road,Guanzhuang Town,Zhangqiu, Jinan250000
Shandong (CN)
2018 01 03
2018 05 28
2018 05 10
1401048
CFE: 01.15.17, 05.05.20, 24.15.21
6
Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd.,
No. 7 Xingye Road, Industrial Zone,Beijiao Town, Shunde
District,Foshan CityGuangdong (CN)
2017 11 14
2018 05 28
2018 05 10
1401067
WEI HONG
CFE: 26.01.04, 28.03.00
11
LIANJIANG WEIHONG ELECTRICAL EQUIPMENTS CO., LTD,
No.31 Jiuzhou RiverEconomic Development Pilot Zone,Lianjiang
City,ZhanjiangGuangdong (CN)
2018 01 18
2018 05 28
2018 05 10
1401083
NeoMag
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.01, 29.01.12
Joint Stock Company NikoMag, 40 let VLKSM str., 57,
building 9-5RU-400097 Volgograd (RU)
2017 12 05
2018 05 28

1, 5
2018 05 10
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1401094
HITAS
6, 19, 37, 42
HITAS Homes GmbH, Schulgasse 7A-7013 Klingenbach (AT)
2018 01 18
2018 05 28
2018 05 10
1401148
TKH
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
1, 9, 35, 36, 37
TKH Group N.V., Spinnerstraat 15NL-7481 KJ Haaksbergen (NL)
2018 01 11
2018 05 28
2018 05 10
1401152
LD
CFE: 27.05.17, 28.03.00
42
LONGDA HENGXIN PROJECT COST CONSULTING CO., LTD,
NO. 58, FENGMING MOUNTAIN VILLA,NO.619 JINGSHI ROAD,
LICHENG DISTRICT, JINAN CITY250100 SHANDONG PROVINCE (CN)
2017 12 11
2018 05 28
2018 05 10
1401171
REPIDERMA
Intracare B.V., Voltaweg 4NL-5466 AZ Veghel (NL)
2018 03 30
2018 05 28

3, 5
2018 05 10

1401656
Dash
DALLI-WERKE GMBH & CO. KG,
Zweifaller Strasse 12052224 Stolberg (DE)
2018 03 14
2018 06 04

Nr 1/2019
3

2018 05 17

1401662
Ventoux
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 06 04
2018 05 17
1401675
Izoard
12
”STEVENS” Vertriebs GmbH, Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 06 04
2018 05 17
1401694
GrowSafe
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2018 04 05
2018 06 04
2018 05 17
1401719
Sanoderm
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 03
2018 06 04
2018 05 17

1401247
RRG BUSINESS SOLUTIONS
CFE: 26.03.23, 29.01.12
12, 35, 37, 39, 42
RENAULT RETAIL GROUP, 2 avenue Denis PapinF-92140 Clamart (FR)
2018 01 15
2018 05 28
2018 05 10

1401720
Cutanomed
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 03 30
2018 06 04
2018 05 17

1401282
KIROBO
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (
also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho,Toyota-shi471-8571 Aichi-ken (JP)
2017 09 12
2018 05 28

1401730
Hanshang HS
CFE: 02.09.01, 27.05.08
7
NINGBO HANSHANG HYDRAULIC CO., LTD., Linyu Industrial
Zone,Jiaochuan Street,Zhenhai,Ningbo315207 Zhejiang (CN)
2018 01 12
2018 06 04
2018 05 17

7, 9, 28

2018 05 10

1401320
YLONG
CFE: 15.07.01, 27.03.15, 28.03.00
7
Zhangqiu Yulong Machine Co.,Ltd, Duhong Li Village,
Xiuhui Town,Zhangqiu District, Jinan CityShandong Province (CN)
2017 12 05
2018 05 28
2018 05 10
1401361
Transafe
CFE: 28.03.00
10
Beijing ZKSK Technology Co., Ltd, First Floor,
Building 36,8 Lugouqiaonanli, Fengtai District100165 Beijing (CN)
2018 01 12
2018 05 28
2018 05 10
1401499
PLANSTAR
1
PLANTIN, Usine de la RolandeF-84350 COURTHEZON (FR)
2017 12 07
2018 05 28
2018 05 10
1401501
NEUHAUS
CFE: 27.05.17
29, 30, 32, 43
NEUHAUS, en abrégé N-M,, Postweg 2VlezenbeekB-1602 (BE)
2018 01 03
2018 05 28
2018 05 10
1401547
KARSAN jestronic
CFE: 26.11.01, 27.05.10
12
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Hasanağa
Organize Sanayi Bölgesi,Sanayi Caddesi,NilüferBursa (TR)
2017 12 29
2018 06 04
2018 05 17
1401560
SLIM PAM
CFE: 28.05.00
5, 30
PAM MEDICA LTD, 52, Solunska str.BG-1000 Sofia (BG)
2017 10 11
2018 06 04
2018 05 17
1401568
Baš Ajvar
CFE: 02.09.14, 05.09.15, 25.01.19, 27.05.02, 28.05.00, 29.01.15
29
Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi DIEM-GP DOO
Gevgelija,, s.Negorci-Basut (MK)
2017 09 22
2018 06 04
2018 05 17
1401648
French secret tea
30
Irina Tsvetanova Trifonova-Ivanova,
bul. Simeonovsko shose 4B,8 floor, ap. 10,LozenetsBG-1700 Sofia (BG)
2018 03 13
2018 06 04
2018 05 17
1401651
MyoActive
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2018 03 13
2018 06 04
2018 05 17

1401750
NEO air
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
2018 03 21
2018 06 04
1401751
NEO select
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
2018 03 21
2018 06 04
1401752
NEO basis
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Straße 2273447 Oberkochen (DE)
2018 03 21
2018 06 04
1401755
PROLUMEN
Led House OÜ, Kadaka tee 3EE-10621 Tallinn (EE)
2018 02 14
2018 06 04

9

2018 05 17
9

2018 05 17
9

2018 05 17
11
2018 05 17

1401764
ALPENGURT
29, 30, 32
Ehrmann AG, Hauptstraße 1987770 Oberschönegg (DE)
2018 03 14
2018 06 04
2018 05 17
1402099
DWIST
30
BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 3011,Zone
Industrielle Sahel Had Soualem26402 Berrechid (MA)
2018 02 13
2018 06 04
2018 05 17
1402111
Physiocutan
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 18
2018 06 04
2018 05 17
1402112
RICHEN
CFE: 27.05.01
NINGBO RICHEN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD,
No. 639, South of Jiulong Road,Luotuo
Town,Zhenhai,NingboZhejiang (CN)
2018 01 26
2018 06 04

11

2018 05 17

1402135
HKOBO
CFE: 27.05.01
1
Shangdong OBO Newmaterial Co.,Ltd., West of Donggang
Road andNorth of Gangbeiyi Road,Dongying Port Economic
Develement Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 26
2018 06 04
2018 05 17

Nr 1/2019
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1402143
CFE: 28.03.00
40
DONGYING JIUZHUO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT
CO., LTD., ROOM 101, NO. 73 HUAIHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257091 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 02 05
2018 06 04
2018 05 17
1402152
Mamba
CFE: 05.01.05, 08.01.19, 27.01.12, 27.03.11, 27.05.02, 29.01.14
30
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 02 19
2018 06 04
2018 05 17
1402185
PUPA SUN DRIED COFFEE BEANS
CFE: 27.01.10
30
UAB „Kavos bankas”, Energetikų g. 10LT-52461 Kaunas (LT)
2017 12 22
2018 06 04
2018 05 17
1402230
l
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12
1, 2, 3, 4, 11, 17, 20
LOTTE Corporation,
(Sincheon-dong)300, Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 06 04
2018 05 17
1402234
ALB
CFE: 27.05.17
18, 25, 35
Quanzhou Tongli Bags Manufacture Co.,Ltd, Qingmeng Industrial
Park,Quanzhou City362000 Fujian Province (CN)
2017 12 08
2018 06 04
2018 05 17
1402244
SHENGDE
CFE: 05.05.19, 26.04.04, 26.13.25
29
QINGDAO SHENGDE FOOD CO., LTD., West of center road,North
of wangzhu river,Industrial park in Jiaolai town,Jiaozhou city,
Qingdao cityShandong Province (CN)
2017 12 14
2018 06 04
2018 05 17
1402868
LEARN TO DARE
9, 16, 35, 41
Etablissement d’enseignement supérieur consulaire hautes
études commerciales de Paris, 8 avenue de la Porte de
ChamperetF-75017 Paris (FR)
2018 02 16
2018 06 11
2018 05 24
1402903
TOMZN
CFE: 26.05.01, 27.05.01
9
ZHEJIANG TONGZHENG ELECTRIC CO.,LTD., Beishan Village,
Huanghua Town,Yueqing City, Wenzhou City325605 Zhejiang
Province (CN)
2018 01 26
2018 06 11
2018 05 24
1402927
SHUXINGLE
CFE: 26.11.12, 27.05.01
25
Nanjing Yongxing Clothing Co., Ltd.,
Hengliang Street,Liuhe District, NanjingJiangsu (CN)
2018 02 13
2018 06 11
2018 05 24
1402954
CFE: 28.03.00
35
Dongying Jia Chuang International Trade Co., Ltd.,
Room 502, Building 1,No. 1, Dongsi Road,Dongying
District,DongyingShandong (CN)
2018 03 28
2018 06 11
2018 05 24
1402957
CFE: 28.03.00
32
Dongying Jia Chuang International Trade Co., Ltd.,
Room 502, Building 1,No. 1, Dongsi Road,Dongying District,
DongyingShandong (CN)
2018 03 28
2018 06 11
2018 05 24
1402959
CFE: 28.03.00
35
Dongying Jia Chuang International Trade Co., Ltd.,
Room 502, Building 1,No. 1, Dongsi Road,Dongying District,
DongyingShandong (CN)
2018 03 28
2018 06 11
2018 05 24
1402961
CFE: 28.03.00
36
Dongying Jia Chuang International Trade Co., Ltd.,
Room 502, Building 1,No. 1, Dongsi Road,Dongying District,
DongyingShandong (CN)
2018 03 29
2018 06 11
2018 05 24
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1402990
CONSORT NT
9, 35, 37, 38, 41, 42
CONSORT NT, 58 bd Gouvion Saint Cyr F-75017 Paris (FR)
2017 08 03
2018 06 11
2018 05 24
1403007
JKBOX
CFE: 19.03.03, 27.03.15, 27.05.01
14, 16, 20, 35
Jan Kos, Dobrá Voda 12 CZ-394 02 Dobrá Voda u Pelhřimova (CZ)
2017 12 14
2018 06 11
2018 05 24
1403011
CFE: 26.04.16, 26.13.25
Kehua Holdings Co., Ltd,
Yuqiao Village,zhuze Town,Liyang CityJiangsu (CN)
2017 12 14
2018 06 11

7
2018 05 24

1403015
EASY WINE
CFE: 11.03.02, 19.07.17, 26.11.01, 27.05.01
35, 43
EASY WINE, SIA, Tīklu iela 11a, 10, JūrmalaLV-2010 Latvia (LV)
2018 01 09
2018 06 11
2018 05 24
1403032
Bion
CFE: 01.01.01, 27.05.07, 29.01.12
11
Limited Liability Company „BION”,
Marata ul., 31IrkutskRU-664058 Irkutskaya oblast (RU)
2017 10 13
2018 06 11
2018 05 24
1403034
CFE: 26.01.03, 26.11.25
9
SHENZHEN MARK TRADING CO., LTD., 607 & 608 & 609 Room,
6th Floor,Building A, DongFangYaYuan,BaoMin 2nd Road,Chen
Tian communitiesXixiang, Bao’an District, Shenzhen (CN)
2018 01 25
2018 06 11
2018 05 24
1403037
PGYTECH
9
Kunshan Pugongying Intelligent Technology Co., Ltd., No.825,
Hengshan Road,Kunshan development area,KunshanJiangsu (CN)
2018 02 13
2018 06 11
2018 05 24
1403091
Huxley
3
Nord Mason Co., Ltd., 2F, 30, Jandari-ro,Mapo-guSeoul (KR)
2018 02 27
2018 06 11
2018 05 24
1403150
MOROZOFF
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Natsionalnye
Alkogolnye Traditsii”, Schosseynaya ul., d. 1, corp. 1,pom. III, kab.
22RU-109548 Moscow (RU)
2017 11 30
2018 06 11
2018 05 24
1403160
MARANI
CFE: 02.01.13, 19.09.01, 27.05.01
33
JSC „Telavi Wine Cellar”, Village Kurdgelauri2200 Telavi (GE)
2017 12 06
2018 06 11
2018 05 24
1403205
Physitop
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 18
2018 06 11
2018 05 24
1403206
Physiotop
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 18
2018 06 11
2018 05 24
1403207
Physicutan
3, 5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 18
2018 06 11
2018 05 24
1403466
CFE: 28.03.00
39
SHANDONG INZONE TOURISM GROUP CO., LTD., No. 66 Luoyuan
Street,Lixia District,Jinan City250014 Shandong Province (CN)
2018 01 26
2018 06 11
2018 05 24
1403657
Gampi
Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG,
Alfred-Nobel-Straße 1950226 Frechen (DE)
2018 03 13
2018 06 11
1403770
Auchan city
CFE: 03.07.13, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13

16
2018 05 24

3, 9, 11, 16, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 41
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2017 08 11
2018 06 11
2018 05 24
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1403812
Gentacutan
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 06
2018 06 11
2018 05 24
1403848
MR
6, 11, 19
Manfred Renschler Rohrleitungssysteme Handels GmbH,
Industriestr. 1175015 Bretten (DE)
2018 02 26
2018 06 11
2018 05 24
1403852
ZERNOGON
33
Sovmestnoe obschestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu
„BELWINGROUP”, ul. Nakhimova, of. 402, d. 20220033 MINSK (BY)
2018 03 30
2018 06 11
2018 05 24
1403878
S.O S.OLIVER ACTIVE
CFE: 24.17.02, 27.05.09
3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
s.Oliver-Straße 197228 Rottendorf (DE)
2017 10 17
2018 06 11
2018 05 24
1403905
INFINITYQS
9, 42
InfinityQS International, Inc.,
12601 Fair Lakes Circle, Suite 250Fairfax VA 22033 (US)
2018 02 01
2018 06 11
2018 05 24

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.
990156
KOALA
CFE: 03.01.14, 05.03.13, 08.01.09, 19.03.01, 27.05.01
30
KUCHENMEISTER GMBH, COESTERWEG 31 59494 SOEST (DE)
2008 11 03
2009 03 30
2009 02 05
996915
PIRANHA
CFE: 03.09.10, 27.05.01
MATRIZE HANDELS-GMBH,
FERDINANDSTR. 25-27 20095 HAMBURG (DE)
2011 09 02
2011 12 19
1029087
ice watch
CFE: 24.15.21, 26.01.03, 27.05.07, 27.05.17
ICE IP S.A., 3, rue des TilleulsL-8332 ROMBACH (LU)
2012 04 24
2012 07 30

1126143
PINAR
CFE: 05.03.15, 24.09.02, 24.09.22, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.14
29
GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE AMBALAJ İTHALAT
VE İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, UMURBEY
SANAYI BÖLGESI, GEMLIK CADDESI, NO: 31 GEMLIK BURSA (TR)
2012 04 09
2012 10 22
2012 09 06
1159754
DIOSVEN
5
GENERICA spol. s r.o., Vrbovská č. 39SK-921 01 Piešt’any (SK)
2013 04 04
2013 07 08
2013 05 30
1161511
MYPROTEIN
5, 29, 30, 35
Cend Limited, Unit C,Ennis Close,
Roundthorn Industrial EstateManchester M23 9LE (GB)
2016 02 17
2016 04 11
2016 03 03
1175880
BALMAIN THE EXPRESSION OF STYLE
14
THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (The Swatch
Group Management Services SA) (The Swatch Group Management
Services Ltd.), SEEVORSTADT 6 CH-2501 BIEL/BIENNE (CH)
2013 09 02
2013 11 12
2013 10 03
1201164
EDWARD JEANS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
25
EDWARD S.A., ILIOUPOLEOS ST., OREOKASTRO INDUSTRIAL AREA
GR-570 13 OREOKASTRO THESSALONIKI (GR)
2014 02 13
2014 06 09
2014 05 01
1270745
CLEOPATRA Luxe
CFE: 02.03.16, 25.01.09, 28.01.00, 29.01.13
Eastern Company S.A.E,
450, Ahram Street, Giza,P.O. Box 1543Cairo (EG)
2015 05 18
2015 12 07

29

7, 8, 16
2011 11 03
14
2012 06 07

1117515
SINCE 1974 PRIMITIVO DI MANDURIA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA Una antica tradizione familiare
CFE: 25.01.15
33
VINO VINTANA AG, WEICHLENSTR. 7 CH-6030 EBIKON (CH)
2012 05 01
2012 08 13
2012 06 21

Nr 1/2019

34
2015 10 29

1298402
énergies E.Leclerc L
CFE: 01.03, 26.01, 27.05, 29.01
4, 6, 7, 9, 11, 20, 35, 36, 37, 39
Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (A.C.D. Lec), 26
quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR SEINE Cedex (FR)
2016 01 13
2016 07 18
2016 06 02
1301470
BALTIC BLUE
AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO SŪRIS”,
Pramonės g. 3LT-42150 Rokiškis (LT)
2016 03 14
2016 08 16

29
2016 07 07

1301753
NETIX Ethernet Exchange
CFE: 27.05, 29.01
38, 42
Netix Communications EOOD, 20A,
Andrei Sakharov Blvd.,Fl. 2, Mladost-1 districtBG-1784 Sofia (BG)
2016 03 01
2016 08 16
2016 07 07
1315626
FOCUS
CFE: 27.05.01
16
HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Mahir İz Caddesi No:25 AltunizadeÜsküdar, İstanbul (TR)
2016 02 03
2016 12 05
2016 10 27
1323309
AURA
CFE: 26.13.25, 29.01.13
3, 5, 10
COTTON CLUB INVESTMENT LLC, 1 st Lipovy,
vl. 4, d. SobolikhaRU-143985 g. Balashiha, Moscow obl. (RU)
2016 04 12
2017 01 02
2016 12 15

Nr 1/2019
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H. OGŁOSZENIA
30
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 230990
2014 12 04
01/2019
(10%) 2018 10 23
Sposób otrzymywania mezoporowatych cząstek tlenku kobaltu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230991
2016 01 07
01/2019
(10%) 2018 10 09
Transferowa samoprzylepna taśma z klejem na bazie poliakrylanów
o zwiększonej kohezji i sposób zwiększania kohezji bezrozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230992
2016 11 21
01/2019
(10%)
2018 10 11
Sposób katalitycznego utleniania α-pinenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230993
2017 02 17
01/2019
(10%) 2018 10 03
Sposób eliminacji składowej częstotliwości szumu z pomiarowych
sygnałów dyskretnych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 230994
2016 04 18
01/2019
Tuleja mocująca nóż urabiający
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2018 10 10

(B1) 231104
2013 04 25
01/2019
(10%) 2018 10 23
Mieszalnik do mieszania cieczy, zwłaszcza do biocieczy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 231105
2013 04 25
01/2019
(10%) 2018 10 23
Mieszadło do mieszania cieczy, zwłaszcza biocieczy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231106
2013 04 25
01/2019
(10%) 2018 10 23
Mieszalnik statyczny do mieszania cieczy, zwłaszcza biocieczy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231107
2014 02 12
01/2019
(10%) 2018 10 23
Sposób selektywnego wprowadzania grup aminowych na powierzchnie nanorurek węglowych oraz układ do selektywnego
wprowadzania grup aminowych na powierzchnie nanorurek węglowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231108
2017 01 19
01/2019
(10%)
2018 10 11
Sposób utleniania limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231109
2017 01 31
01/2019
(10%) 2018 10 23
Sposób syntezy eterów 1-propenylowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
31
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer
i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek,
numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego
w tym zezwoleniu.
(T3) 1986495
Kompozycje grzybobójcze
DPO.0546 2018 12 03
Syngenta Participations AG, BASEL, Szwajcaria
R-118/2018 2018 06 25 VIBRANCE SB
15544N 2017 12 29 VIBRANCE SB
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(B1) 200027
Kompozycja herbicydowa
DPO.0547 2018 12 05
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAZYLEA, Szwajcaria
R-128/2018 2018 07 12 TRAXOS 50 EC
012742 2006 01 24 TRAXOS
(T3) 2379594
Przeciwciała wiążące ludzki receptor CGRP
DPO.0548 2018 12 18
Amgen, Inc, THOUSAND OAKS, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1293 2018 07 26 AIMOVIG - ERENUMAB

Nr 1/2019
32

OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego w tym zezwoleniu, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(B1) 194312
Przeciwciało monoklonalne neutralizujące gryzoni, linia hybrydoma, humanizowane przeciwciało, region CDR ciężkiego łańcucha
immunoglobuliny, region CDR lekkiego łańcucha immunoglobuliny, cząsteczki kwasu nukleinowego, przeciwciało chimeryczne,
kompozycja farmaceutyczna, izolowana sekwencja kwasu nukleinowego, rekombinowany plazmid i komórka gospodarza oraz
sposób wytwarzania humanizowanego przeciwciała i sposób
wspomagania diagnostyki alergii
DPO.0374 2015 12 18
GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/15/1043 2015 12 07 NUCALA - MEPOLIZUMAB
2018 12 19

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań
ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 1 etat
– mechaniki – 1 etat
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej
jednego na poziomie dobrym.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 28 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/DP_e” lub „aplikant/DP_m”
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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