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A. WYNALAZKI
33
UDZIELONE PATENTY
(od nr 231 201 do nr 231 480)
B1 (11) 231360
(41) 2016 12 19
(51) A01B 33/00 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
(21) 412730
(22) 2015 06 16
(72) CZAJKOWSKI MACIEJ, Papowo Toruńskie (PL)
(73) CZAJKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowo (PL)
(54) Urządzenie do uprawy pasowej i sposób uprawy pasowej
B1 (11) 231301
(41) 2018 05 07
(51) A01B 73/00 (2006.01)
A01B 73/06 (2006.01)
(21) 419263
(22) 2016 10 26
(72) KUBIAK ANDRZEJ, Budy Grzybek (PL); GOLKA WIESŁAW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); PTASZYŃSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Rama składana urządzeń uprawowych i wysiewających
B1 (11) 231378
(41) 2018 02 12
(51) A01C 3/02 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
(21) 418169
(22) 2016 08 01
(72) BEDNAREK AGNIESZKA, Łódź (PL); ZALEWSKI MACIEJ,
Klęk (PL); MANKIEWICZ‑BOCZEK JOANNA, Łódź (PL);
SERWECIŃSKA LILIANA, Częstochowa (PL); PAWEŁCZYK JAKUB,
Łódź (PL); DZIADEK JAROSŁAW, Łódź (PL); ZABOROWSKI ANDRZEJ,
Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL); EUROPEJSKIE REGIONALNE
CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL);
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL)
(54) Organiczna płyta obornikowa
B1 (11) 231444
(41) 2018 02 26
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
(21) 418307
(22) 2016 08 12
(72) GROTKIEWICZ KATARZYNA, Kraków (PL); KOWALCZYK JAKUB,
Poznań (PL); ULBRICH DARIUSZ, Poznań (PL); WŁODARCZYK
KONRAD, Ruszków Drugi (PL); SELECH JAROSŁAW, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); UNIWERSYTET
ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Redlica precyzyjna siewnika rzędowego z rowkowym systemem
wysiewającym
B1 (11) 231429
(41) 2018 03 12
(51) A01C 9/04 (2006.01)
A01C 9/02 (2006.01)
A01C 9/00 (2006.01)
(21) 418607
(22) 2016 09 08
(72) KLASIŃSKI ZDZISŁAW, Świdwin (PL)

(73) KLASIŃSKI ZDZISŁAW, Krosino (PL)
(54) Urządzenie do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych
B1 (11) 231309
(41) 2018 02 12
(51) A01C 11/02 (2006.01)
A01C 11/00 (2006.01)
(21) 421884
(22) 2017 06 12
(72) CZECH TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) SOLAN T. CZECH, Ł. CZECH SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(54) Chwytak do sadzarki
B1 (11) 231310
(41) 2018 02 12
(51) A01C 11/02 (2006.01)
A01C 11/00 (2006.01)
(21) 421885
(22) 2017 06 12
(72) CZECH TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) SOLAN T. CZECH, Ł. CZECH SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(54) Zespół prowadzący łańcuch do sadzarki chwytakowej
B1 (11) 231276
(41) 2018 03 26
(51) A01D 46/20 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
B66F 11/00 (2006.01)
(21) 418750
(22) 2016 09 19
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Platforma sadownicza
B1 (11) 231275
(41) 2018 03 26
(51) A01G 3/08 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
A01G 23/02 (2006.01)
(21) 418749
(22) 2016 09 19
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) Urządzenie do przecinania korzeni drzew, zwłaszcza w sadach
B1 (11) 231268
(41) 2018 01 03
(51) A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
(21) 417753
(22) 2016 06 28
(72) OLEJNIK ZDZISŁAW, Rząśnia (PL)
(73) OLEJNIK IWONA IWO‑PLAST P.P.H.U., Rząśnia (PL)
(54) Element do profilowania grona pomidora
B1 (11) 231479
(41) 2018 03 12
(51) A01G 9/24 (2006.01)
F24S 60/30 (2018.01)
F28D 20/00 (2006.01)
(21) 418505
(22) 2016 08 30
(72) KONOPACKI PAWEŁ, Skierniewice (PL); HOŁOWNICKI
RYSZARD, Skierniewice (PL); RABCEWICZ JACEK, Skierniewice (PL);
BIAŁKOWSKI PAWEŁ, Byczki (PL); SUJKA ANDRZEJ, Dębowa
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Góra (PL); GOTOWICKI BOGDAN, Skierniewice (PL); PLASKOTA
MARIAN, Skierniewice (PL); SAŁUDA RYSZARD, Skierniewice (PL)
(73) INSTYTUT OGRODNICTWA, Skierniewice (PL)
(54) Tunel ogrodniczy z akumulatorem cieplnym
B1 (11) 231467
(41) 2017 07 31
(51) A01N 65/08 (2009.01)
A01N 25/34 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 415887
(22) 2016 01 22
(72) GRZYWA‑NIKSIŃSKA IRENA, Warszawa (PL); LEGOCKA
IZABELLA, Warszawa (PL); MACHAŁOWSKA MAŁGORZATA,
Warszawa (PL); KOWIECZNIKOW ALICJA, Hipolitów (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Biodegradowalna folia z surowca naturalnego o właściwościach
biobójczych i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 231388
(41) 2017 08 16
(51) A21C 9/00 (2006.01)
A21C 11/00 (2006.01)
(21) 416096
(22) 2016 02 11
(72) MOTYKA JAN, Przeworsk (PL); MOTYKA DANUTA,
Przeworsk (PL)
(73) MOTYKA DANUTA P.P.H. ENIGMA, Przeworsk (PL); MOTYKA
JAN, Przeworsk (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania ciastek, z elektronicznym układem
sterującym
B1 (11) 231241
(41) 2017 03 13
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/00 (2017.01)
(21) 413766
(22) 2015 08 31
(72) WYRWISZ JAROSŁAW, Antoninówka (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
KUREK MARCIN, Raszyn (PL); PIWIŃSKA MONIKA, Warszawa (PL);
MOCZKOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); ROZBICKI JAN,
Wołomin (PL); JOCHYMEK PAWEŁ, Bukowno (PL); BURZAWA
ELŻBIETA, Olkusz (PL); TRACZ DOMINIK, Chełm Kolonia Grabie (PL)
(73) SILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania wyrobów piekarskich i wyroby piekarskie
B1 (11) 231401
(41) 2017 03 27
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
G05B 19/418 (2006.01)
(21) 414118
(22) 2015 09 23
(72) BAUER PETER, Przeworsk (PL); KOCAJ MARCIN, Hureczko (PL)
(73) B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk (PL)
(54) Linia do produkcji koncentratów owocowych lub soków zwłasz‑
cza w pełni sterowana automatycznie oraz sposób sterowania linią
produkcyjną koncentratów owocowych lub soków w pełni sterowa‑
ną automatycznie
B1 (11) 231446
(41) 2016 07 18
(51) A23L 7/109 (2016.01)
A23L 11/00 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A21D 2/36 (2006.01)
(21) 410905
(22) 2015 01 09
(72) GUMIENNA MAŁGORZATA, Poznań (PL); LASIK‑KURDYŚ
MAŁGORZATA, Jelonek (PL); SZWENGIEL ARTUR, Poznań (PL);
GÓRNA BARBARA, Opalenica (PL); NOWAK JACEK, Poznań (PL);
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OBUCHOWSKI WIKTOR, Poznań (PL); CZARNECKI ZBIGNIEW,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania makaronu oraz makaron wytworzony tym
sposobem
B1 (11) 231240
(41) 2017 03 13
(51) A23L 7/109 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
(21) 413765
(22) 2015 08 31
(72) WYRWISZ JAROSŁAW, Antoninówka (PL); WIERZBICKA
AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
KUREK MARCIN, Raszyn (PL); PIWIŃSKA MONIKA, Warszawa (PL);
MOCZKOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); ROZBICKI JAN,
Wołomin (PL); JOCHYMEK PAWEŁ, Bukowno (PL); BURZAWA
ELŻBIETA, Olkusz (PL); DYBAŁ PATRYK, Czaniec (PL)
(73) SILCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania makaronu i makaron
B1 (11) 231338
(41) 2018 07 02
(51) A44C 15/00 (2006.01)
A44C 13/00 (2006.01)
(21) 419963
(22) 2016 12 22
(72) MALICKI JERZY, Orzesze (PL)
(73) MALICKI JERZY PROFILEX, Orzesze (PL)
(54) Element biżuteryjny
B1 (11) 231353
(41) 2016 02 29
(51) A47C 1/034 (2006.01)
A47C 1/037 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A61G 15/12 (2006.01)
(21) 409242
(22) 2014 08 22
(72) KOŻUCH GRZEGORZ, Częstochowa (PL); WOLNICKI JERZY,
Kłobuck (PL)
(73) SCHULTZ SEATING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłobuck (PL)
(54) Konstrukcja siedziska z podnóżkiem
B1 (11) 231267
(41) 2018 01 03
(51) A47G 19/22 (2006.01)
A45F 3/16 (2006.01)
(21) 417704
(22) 2016 06 23
(72) GAWLAK ANNA, Częstochowa (PL); ZIEMKIEWICZ DANIEL,
Radzymin (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Kubek do płynów
B1 (11) 231427
(41) 2017 11 06
(51) A47G 19/26 (2006.01)
B65D 85/74 (2006.01)
(21) 418057
(22) 2016 07 22
(72) KOCIOŁEK ADAM, Kraków (PL); GUZIK‑DRAB MAGDALENA,
Kraków (PL); DRAB WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) PRACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Pojemnik do przechowywania produktów, zwłaszcza tłuszczów
w postaci stałej
B1 (11) 231227
(41) 2016 07 18
(51) A47K 10/08 (2006.01)
A47K 10/12 (2006.01)
A47K 10/04 (2006.01)
(21) 410917
(22) 2015 01 12
(72) BARTOCHA MAGDALENA, Chorzów (PL)
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(73) BARTOCHA MAGDALENA, Chorzów (PL)
(54) Wieszak do przegrody natryskowej
B1 (11) 231341
(41) 2018 07 30
(51) A47L 9/14 (2006.01)
(21) 420272
(22) 2017 01 23
(72) KUBAS GRZEGORZ, Malawa (PL)
(73) INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Uchwyt worka filtracyjnego do odkurzaczy i sposób wytwa‑
rzania tego uchwytu
B1 (11) 231283
(41) 2018 07 02
(51) A61B 1/045 (2006.01)
A61B 17/94 (2006.01)
B25J 9/12 (2006.01)
(21) 419941
(22) 2016 12 22
(72) KOBUS KONRAD, Puławy (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL); PETKO MACIEJ, Kraków (PL); STANGEL‑WÓJCIKIEWICZ
KLAUDIA, Zielonki (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zespół napędowy narzędzia endoskopowego
B1 (11) 231269
(41) 2018 01 29
(51) A61B 5/055 (2006.01)
A61B 6/04 (2006.01)
A61G 13/12 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
G01R 33/30 (2006.01)
(21) 417984
(22) 2016 07 15
(72) SADLIK BOGUSŁAW, Bielsko-Biała (PL); PODLEŚNY ANNA,
Bielsko-Biała (PL); PODLEŚNY ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL)
(73) IDDMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Urządzenie do badania stawów kończyn
B1 (11) 231343
(41) 2018 08 27
(51) A61C 19/04 (2006.01)
(21) 420625
(22) 2017 02 22
(72) SZCZERBANIEWICZ BŁAŻEJ, Częstochowa (PL); STACHURA
ADAM, Gliwice (PL)
(73) SZCZERBANIEWICZ JOANNA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA KODENT, Częstochowa (PL)
(54) Urządzenie pomiarowe i sposób rejestracji położenia zębów
B1 (11) 231480
(41) 2018 04 09
(51) A61G 5/02 (2006.01)
B62M 11/14 (2006.01)
F16H 3/44 (2006.01)
(21) 418920
(22) 2016 09 29
(72) URBAN WIESŁAW, Księżyno (PL); MARCINIAK TOMASZ,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Przekładnia w piastach kół ręcznego wózka inwalidzkiego wraz
ze sterowaniem zmianą przełożeń
B1 (11) 231376
(41) 2018 01 03
(51) A61G 7/00 (2006.01)
(21) 417656
(22) 2016 06 21
(72) ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Urządzenie do wspomagania chodu
B1 (11) 231205
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 24/00 (2006.01)

(41) 2018 01 03
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(21) 419380
(22) 2016 11 07
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); KŁOS WOJCIECH,
Będziemyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji ręki i przedramienia
B1 (11) 231204
(41) 2017 08 28
(51) A61J 3/07 (2006.01)
A23P 10/30 (2016.01)
A61K 9/48 (2006.01)
(21) 416136
(22) 2016 02 15
(72) BANSZCZYK PAWEŁ, Barwena (PL); DAJNOWIEC FABIAN,
Olsztyn (PL); KUBIAK ALEKSANDER, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sposób formowania biopolimerowych kapsułek
B1 (11) 231405
(41) 2012 01 30
(51) A61K 31/55 (2006.01)
(62) 373464
(21) 396873
(22) 2003 04 11
(30) 60/372,058
2002 04 12
US
60/405,495
2002 08 23
US
60/434,607
2002 12 18
US
10/410,991
2003 04 10
US
(86) 2003 04 11
PCT/US03/11076
(87) 2003 10 23
WO03/086306
(72) SMITH JEFFREY, San Diego (US); SMITH BRIAN, San Diego (US)
(73) Arena Pharmaceuticals,INC, San Diego (US)
(54) Sposób wytwarzania kompozycji farmaceutycznej 8‑chloro‑1
-metylo‑2,3,4,5‑tetrahydro‑1H‑3-benzazepiny
B1 (11) 231418
(41) 2016 02 29
(51) A61K 31/436 (2006.01)
A61K 35/00 (2006.01)
(62) 363918
(21) 414996
(22) 2002 02 18
(30) 0104072.4
2001 02 19
GB
0124957.2
2001 10 17
GB
(86) 2002 02 18
PCT/EP02/01714
(87) 2002 08 29
WO02/66019
(72) LANE HEIDI, Basel (CH); O’REILLY TERENCE, Basel (CH); WOOD
JEANETTE MARJORIE, Biel‑Benken (CH)
(73) Novartis AG, Bazylea (CH)
(54) 40‑ O-(2‑hydroksyetylo)-rapamycyna do zastosowania w lecze‑
niu guzów litych płuc, innych niż nowotwór tkanki limfatycznej
B1 (11) 231273
(41) 2018 02 26
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)
A01N 65/08 (2009.01)
A01P 7/04 (2006.01)
(21) 418444
(22) 2016 08 23
(72) GRABOWSKI MICHAŁ, Bochnia (PL)
(73) GRABOWSKI PAWEŁ FIRMA HANDLOWA NET, Bochnia (PL)
(54) Silikonowa emulsja do zwalczania wszawicy głowy
B1 (11) 231417
(41) 2017 12 18
(51) A61K 38/28 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 417551
(22) 2016 06 13
(72) BIELICKI WOJCIECH KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) BIELICKI WOJCIECH KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(54) Zastosowanie insuliny do leczenia zmian na stopie cukrzycowej
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B1 (11) 231230
(41) 2016 09 12
(51) A61K 39/00 (2006.01)
A61K 39/12 (2006.01)
A61P 31/16 (2006.01)
(21) 411543
(22) 2015 03 11
(72) SIRKO AGNIESZKA, Warszawa (PL); GÓRA‑SOCHACKA ANNA,
Warszawa (PL); ZAGÓRSKI‑OSTOJA WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL);
STACHYRA ANNA, Warszawa (PL); REDKIEWICZ PATRYCJA,
Tłuszcz (PL); MIDOUX PATRICK, Saint Denis de l’Hôtel (FR); PICHON
CHANTAL, Saint Denis de l’Hôtel (FR)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Czynnik zwiększający efektywność szczepionki DNA skierowa‑
nej przeciw wirusowi, preparat plazmidowy DNA, szczepionka DNA,
sposób otrzymywania zmodyfikowanego wektora ekspresyjnego
oraz zastosowanie sekwencji nukleotydowej rozpoznawanej przez
czynnik NF kappa B
B1 (11) 231392
(41) 2014 09 01
(51) A61K 47/48 (2006.01)
(21) 402896
(22) 2013 02 25
(72) JÓŹWIAK ZOFIA, Łódź (PL); SZWED MARZENA, Tuszyn (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania koniugatu doksorubicyny z transferyną
B1 (11) 231312
(41) 2017 04 10
(51) A61K 51/04 (2006.01)
A61K 103/00 (2006.01)
A61K 103/30 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)
(21) 414298
(22) 2015 10 06
(72) KOŹMIŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); GNIAZDOWSKA
EWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Radiofarmaceutyk diagnostyczny, sposób jego wytwarzania
oraz jego zastosowanie do obrazowania infekcji bakteryjnych
B1 (11) 231433
(41) 2018 03 12
(51) A63B 9/00 (2006.01)
A63B 26/00 (2006.01)
A63B 69/00 (2006.01)
E04H 15/26 (2006.01)
(21) 418588
(22) 2016 09 07
(72) ŁYSIAK JACEK, Pisklaki (PL); PŁODZIEŃ KLAUDIA, Kamień (PL);
GREMPKA ARKADIUSZ, Pruszcz Gdański (PL); AMBROZIAK ROBERT,
Żyrardów (PL); SZCZYTKO JACEK, Kwirynów (PL); NIEŻURAWSKI
PIOTR, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mocowania rury między dwiema zasadniczo
równoległymi do siebie płaszczyznami
B1 (11) 231428
(41) 2017 02 27
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 413675
(22) 2015 08 26
(72) BUDNER ZBIGNIEW, Kędzierzyn‑Koźle (PL); ŁADAK
TOMASZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER,
Zabrze (PL); ŚCIĄŻKO MAREK, Katowice (PL); TATARCZUK ADAM,
Zabrze (PL); TCHÓRZ JANUSZ, Orzesze (PL); TOKARSKI STANISŁAW,
Jaworzno (PL); WIĘCŁAW‑SOLNY LUCYNA, Chorzów (PL); WILK
ANDRZEJ, Gliwice (PL); WÓJCIK JAN, Zalesie Śląskie (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI
WĘGLA, Zabrze (PL); TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice (PL); TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Jaworzno (PL)
(54) Sposób usuwania ditlenku węgla z gazów spalinowych
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B1 (11) 231254
(41) 2016 09 26
(51) B01D 53/62 (2006.01)
(21) 411669
(22) 2015 03 20
(72) NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL); CZAKIERT
TOMASZ, Częstochowa (PL); MAJCHRZAK‑KUCĘBA IZABELA,
Częstochowa (PL); WAWRZYŃCZAK DARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Układ do wychwytu dwutlenku węgla CO2 ze spalin z procesu
tlenowego spalania paliw stałych w kotłach fluidalnych z warstwą
cyrkulacyjną
B1 (11) 231404
(41) 2018 02 12
(51) B01D 71/10 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
(21) 418265
(22) 2016 08 08
(72) MUSIELAK MARCIN, Żory (PL); SITKO RAFAŁ, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania membran z tlenku grafenu lub jego
pochodnych i celulozy
B1 (11) 231473
(41) 2017 12 04
(51) B01F 5/00 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
(21) 417356
(22) 2016 05 30
(72) MAŁYSIAK AGATA, Czechowice‑Dziedzice (PL); STEC
MAGDALENA, Tychy (PL); THULLIE JAN, Katowice (PL); SYNOWIEC
PIOTR MARIA, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Osiowy wirnik mieszający (OWM)
B1 (11) 231413
(41) 2016 08 29
(51) B01J 20/02 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 39/17 (2017.01)
(21) 411315
(22) 2015 02 19
(72) CHMIELEWSKA‑ŚMIETANKO DAGMARA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Nanokompozytowy wymieniacz jonowy na bazie krzemionki
modyfikowanej oraz sposób otrzymywania wymieniacza jonowego
B1 (11) 231314
(41) 2014 05 12
(51) B01J 23/26 (2006.01)
B01J 35/10 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
B01J 37/08 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 401496
(22) 2012 11 07
(72) SOJKA ZBIGNIEW, Kraków (PL); ZAPAŁA PIOTR,
Zator (PL); KOTARBA ANDRZEJ, Kraków (PL); ADAMSKI ANDRZEJ,
Trzebinia (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Nośnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego
spalania metanu ze źródeł niskokalorycznych oraz sposób jego
wytwarzania
B1 (11) 231419
(41) 2018 01 15
(51) B02C 19/06 (2006.01)
(21) 417859
(22) 2016 07 05
(72) MAZURKIEWICZ MARIAN, Wrocław (PL)
(73) MIKROSKALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(54) Mikronizator‑klasyfikator odśrodkowy
B1 (11) 231281
(51) B21C 51/00 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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B21F 35/00 (2006.01)
F16F 1/04 (2006.01)
(21) 419433
(22) 2016 11 14
(72) WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); WOJTKOWIAK DOMINIK,
Kamionki (PL); KUKLA MATEUSZ, Stargard (PL); GÓRECKI JAN,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do ręcznego formowania i zabezpieczania sprężyn
z NiTinolu na potrzeby programowania w strumieniu gorącego
powietrza
B1 (11) 231297
(41) 2018 08 13
(51) B21J 13/02 (2006.01)
B21K 1/06 (2006.01)
(21) 420487
(22) 2017 02 10
(72) BULZAK TOMASZ, Lublin (PL); TOMCZAK JANUSZ,
Kalinówka (PL); PATER ZBIGNIEW, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopnio‑
wanych wałków uzębionych
B1 (11) 231320
(41) 2016 04 11
(51) B22D 25/06 (2006.01)
B65G 23/36 (2006.01)
(21) 409665
(22) 2014 10 01
(72) WIECZOREK ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna (PL)
(54) Sposób zwiększenia odporności na zużycie bębnów łańcucho‑
wych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych
B1 (11) 231208
(41) 2017 06 05
(51) B23K 101/04 (2006.01)
B23K 11/16 (2006.01)
(21) 417434
(22) 2016 06 04
(72) WÓJCIK PAWEŁ, Kraków (PL); WÓJCIK JANUSZ, Bestwina (PL);
WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL); GARUS JERZY ZDZISŁAW,
Czechowice‑Dziedzice (PL)
(73) WÓJCIK MAREK, Bestwina (PL); GARUS JERZY ZDZISŁAW,
Czechowice‑Dziedzice (PL)
(54) Sposób wytwarzania ciepłowodów dla systemów grzewczych
B1 (11) 231357
(41) 2016 09 26
(51) B24D 3/06 (2006.01)
B24D 3/14 (2006.01)
B24D 3/34 (2006.01)
(21) 411688
(22) 2015 03 23
(72) BĄCZEK ELŻBIETA, Bochnia (PL); STANIEWICZ‑BRUDNIK
BARBARA, Kraków (PL); WILK WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SZAŁAŚ
FRANCISZEK, Kraków (PL); BĄBKA JAN, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA, Kraków (PL)
(54) Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych
B1 (11) 231352
(41) 2016 02 15
(51) B24D 7/10 (2006.01)
B24B 55/02 (2006.01)
(21) 409126
(22) 2014 08 07
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); ŚCIEGIENKA RYSZARD,
Koszalin (PL); BAŁASZ BŁAŻEJ, Koszalin (PL); BOKIEJ STANISŁAW,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Układ do podawania płynu chłodzącego na powierzchnie ścier‑
nicy tarczowej
B1 (11) 231231
(51) B25J 5/02 (2006.01)
B25J 9/10 (2006.01)

(41) 2016 09 26
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B25J 19/00 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
(21) 411598
(22) 2015 03 15
(72) LUDWIŃSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Robot mobilny
B1 (11) 231356
(41) 2016 09 12
(51) B27F 7/00 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
(21) 411530
(22) 2015 03 10
(72) KOMIEROWSKI ŁUKASZ, Tomice (PL)
(73) KOMIEROWSKI ŁUKASZ B. PRO POLSKA, Tomice (PL)
(54) Urządzenie do mocowania łat dekarskich
B1 (11) 231455
(41) 2017 10 09
(51) B27K 5/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
(21) 416637
(22) 2016 03 25
(72) TOMASZUK DANIEL, Biała Podlaska (PL)
(73) TOMASZUK DANIEL POL‑KRES EDWOOD, Biała Podlaska (PL)
(54) Sposób barwienia drewna, zwłaszcza dębowego
B1 (11) 231261
(41) 2017 10 23
(51) B27L 11/00 (2006.01)
A01D 82/00 (2006.01)
(21) 416914
(22) 2016 04 22
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
(73) DZIEKAN MAREK PPUH DEMAROL‑ZIELONKI, Zielonki (PL);
NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL)
(54) Rębak
B1 (11) 231317
(41) 2015 07 20
(51) B28B 1/54 (2006.01)
B22C 1/16 (2006.01)
B22C 1/00 (2006.01)
C04B 5/00 (2006.01)
C04B 35/00 (2006.01)
(21) 406820
(22) 2014 01 13
(72) KRAWIEC GRZEGORZ, Zabrze (PL); GAMBAL PAWEŁ,
Lubin (PL); MATIJCZAK PIOTR, Lubin (PL)
(73) KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania kształtek ceramicznych z żużla metalur‑
gicznego
B1 (11) 231452
(41) 2017 08 16
(51) B29B 13/06 (2006.01)
B29B 13/02 (2006.01)
(21) 416124
(22) 2016 02 12
(72) KŁOPOCIŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób pre‑procesowania wsadu, odpadów o wysokiej zawar‑
tości tworzyw sztucznych do procesu termokatalitycznej degradacji
tworzyw sztucznych oraz zespół urządzeń służący do realizacji tego
sposobu
B1 (11) 231436
(41) 2016 05 09
(51) B29C 33/10 (2006.01)
B22D 17/14 (2006.01)
(21) 412099
(22) 2015 04 22
(30) 01730/14
2014 11 07
CH
(72) BAUMGARTNER KONRAD, Muenster (CH)
(73) Fondarex S.A., St‑Légier (CH)
(54) Urządzenie zaworowe do odpowietrzania form ciśnieniowych
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B1 (11) 231355
(41) 2016 04 25
(51) B29C 45/14 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G06T 15/00 (2011.01)
G02B 27/22 (2018.01)
(21) 409832
(22) 2014 10 22
(72) GAJKOWSKI GRZEGORZ, Ozorków (PL)
(73) GAJKOWSKI GRZEGORZ P.P.H.U. VERTEX, Ozorków (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementu z tworzywa sztucznego
B1 (11) 231409
(41) 2013 05 13
(51) B32B 15/08 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
(21) 401497
(22) 2012 11 07
(30) 1160108
2011 11 07
FR
(72) THIERRY LAURENT, Paryż (FR)
(73) Orion Financement, Paryż (FR)
(54) Taśma wielowarstwowego wyrobu izolacyjnego, taśma złożo‑
nego materiału izolacyjnego, element izolacyjny i złożony materiał
izolacyjny
B1 (11) 231206
(41) 2018 07 30
(51) B32B 25/00 (2006.01)
B23K 26/57 (2014.01)
C09K 3/18 (2006.01)
(21) 420228
(22) 2017 01 18
(72) SICIŃSKI MARIUSZ, Głowno (PL); KORZENIEWSKA EWA,
Łódź (PL); TOMCZYK MARIUSZ, Łódź (PL); WALCZAK MARIA,
Łódź (PL); PAWLAK RYSZARD, Konstantynów Łódzki (PL); BIELIŃSKI
DARIUSZ, Zgierz (PL); KAŁUZIŃSKA KAROLINA, Łobudzice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstw superhydrofobowych na
powierzchni kauczuków akrylonitrylowego i butadienowo
‑styrenowego, zawierających nanorurki węglowe
B1 (11) 231326
(41) 2017 08 28
(51) B60B 27/02 (2006.01)
B62D 7/06 (2006.01)
(21) 416219
(22) 2016 02 22
(72) SAŁATA JAKUB, Konstantynów Łódzki (PL); NAJBERT
MATEUSZ, Łódź (PL); MADZIARA SZYMON, Łódź (PL); KUBIAK
PRZEMYSŁAW, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Zespół zwrotnicy i piasty jednostronnej przedniego koła kie‑
rowanego o jednym stopniu swobody pojazdów trójśladowych
w układzie 2+1
B1 (11) 231354
(41) 2015 08 17
(51) B60C 23/06 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
(21) 409800
(22) 2014 10 15
(72) DUDZIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); CHOŁODOWSKI JAKUB,
Chwalęcice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogu‑
mienia względem obręczy koła jezdnego
B1 (11) 231381
(41) 2018 03 12
(51) B60J 7/04 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B60P 7/02 (2006.01)
(21) 418487
(22) 2016 08 29
(72) JEZIORECKI WITOLD, Stęszew (PL)
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(73) KONAR W. JEZIORECKI R. JEZIORECKA SPÓŁKA JAWNA,
Stęszew (PL)
(54) Podnośnik dachu szkieletowej skrzyni ładunkowej
B1 (11) 231451
(41) 2017 08 16
(51) B60J 7/08 (2006.01)
B60P 7/04 (2006.01)
(21) 416029
(22) 2016 02 04
(72) GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); SIKORSKA ANNA,
Ciechanów (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL); KOCIRA
SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Dach naczepy pojazdu samochodowego
B1 (11) 231280
(41) 2018 05 07
(51) B60L 5/22 (2006.01)
(21) 419235
(22) 2016 10 25
(72) BAR MARCIN, Kraków (PL); FALKIEWICZ KAMIL, Korczyna (PL)
(73) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Ślizgacz pantografu
B1 (11) 231286
(41) 2018 07 16
(51) B60L 5/24 (2006.01)
(21) 420077
(22) 2017 01 02
(72) LASIEWICZ BARTOSZ, Kraków (PL); BOGACKI DOMINIK,
Psary (PL)
(73) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) System adaptacji wysokości głowicy odbieraka prądu
B1 (11) 231271
(41) 2018 02 12
(51) B60L 9/00 (2006.01)
(21) 418194
(22) 2016 08 03
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) System zasilania samochodów elektrycznych
B1 (11) 231294
(41) 2018 07 02
(51) B60L 9/22 (2006.01)
H02P 5/00 (2016.01)
(21) 423306
(22) 2017 10 30
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); BERNATT JAKUB, Tychy (PL);
GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Układ napędowy pojazdu trakcyjnego z silnikami indukcyjnymi
B1 (11) 231311
(41) 2018 05 07
(51) B60L 11/18 (2006.01)
H02M 3/00 (2006.01)
(21) 424195
(22) 2018 01 04
(72) ZIELIŃSKI DARIUSZ, Nowogród (PL); MROCZEK BARTŁOMIEJ,
Lublin (PL); FATYGA KAROL, Garbów (PL); KWAŚNY ŁUKASZ,
Lublin (PL); JARZYNA WOJCIECH, Lublin (PL); KRYSIEWICZ
ARKADIUSZ, Gorzewo (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); MROCZEK
BARTŁOMIEJ, Lublin (PL); KRYSIEWICZ ARKADIUSZ, Gorzewo (PL)
(54) Układ do transferu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi
B1 (11) 231383
(51) B60P 1/46 (2006.01)
B65G 67/02 (2006.01)
(21) 419321

(41) 2017 06 05
(22) 2016 10 31
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(72) ZAJĄC PAWEŁ, Święta Katarzyna (PL); GOLIŃSKA‑DAWSON
PAULINA, Poznań (PL); KIERZKOWSKI ARTUR ANTONI, Kalisz (PL);
ZAJĄC MATEUSZ, Marcinkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Napęd samochodowej, kolumnowej windy załadowczej
B1 (11) 231406
(41) 2010 07 05
(51) B60R 16/02 (2006.01)
B60K 16/00 (2006.01)
B60R 16/033 (2006.01)
(21) 386960
(22) 2008 12 30
(72) ŁUKJANOW SŁAWOMIR, Warszawa (PL); PIJANOWSKI
BOGUSŁAW, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Układ ekologicznego zasilania obwodów instalacji elektrycznej
pojazdów
B1 (11) 231274
(41) 2018 02 26
(51) B60R 19/18 (2006.01)
(21) 418451
(22) 2016 08 24
(72) BARTKOWSKI PIOTR, Płośnica (PL); ZALEWSKI ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Wieloosiowy adaptacyjny absorber energii zderzenia
B1 (11) 231412
(41) 2017 06 19
(51) B60R 19/34 (2006.01)
(21) 415378
(22) 2015 12 18
(72) WASZCZUK KRZYSZTOF, Załom (PL)
(73) GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(54) Amortyzator zderzeniowy i zestaw amortyzatorów zderze‑
niowych
B1 (11) 231458
(41) 2015 08 17
(51) B60S 5/06 (2006.01)
B60K 1/04 (2006.01)
B62D 27/06 (2006.01)
(21) 407129
(22) 2014 02 10
(72) KOŁODZIEJCZYK JANUSZ, Warszawa (PL); MOĆKO
WOJCIECH, Zielonka (PL); KALISZ MAŁGORZATA, Świdnica (PL);
ORNOWSKI MARIAN, Warszawa (PL); SZYMAŃSKA MAGDALENA,
Kędzierówka (PL)
(73) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób mocowania w podwoziu samochodowym wymiennej
kasety z baterią akumulatorów do samochodu z napędem elektrycz‑
nym oraz układ konstrukcyjny do realizacji sposobu
B1 (11) 231377
(41) 2018 01 03
(51) B62B 13/00 (2006.01)
A01D 46/24 (2006.01)
(21) 417760
(22) 2016 06 29
(72) KRÓLIK WIESŁAW, Warka (PL)
(73) KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK, Warka (PL)
(54) System modułowych sanek sadowniczych
B1 (11) 231292
(41) 2018 05 21
(51) B62D 1/04 (2006.01)
B62K 21/12 (2006.01)
B62K 21/26 (2006.01)
B62K 23/02 (2006.01)
A61H 3/00 (2006.01)
(21) 423763
(22) 2017 12 07
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Nakładka mechatroniczna na kierownicę
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B1 (11) 231349
(41) 2018 04 23
(51) B62D 49/08 (2006.01)
B60R 9/06 (2006.01)
B60B 15/28 (2006.01)
A01B 76/00 (2006.01)
(21) 422506
(22) 2017 08 09
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(54) Przeciwwaga, zwłaszcza do ciągnika rolniczego
B1 (11) 231266
(41) 2017 07 03
(51) B62D 53/06 (2006.01)
B60P 3/00 (2006.01)
(21) 417650
(22) 2016 06 21
(30) 15460134
2015 12 22
EP
(72) KOMAREC MATEUSZ, Świętochłowice (PL)
(73) DEMARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świętochłowice (PL)
(54) Niskopodłogowa naczepa transportowa
B1 (11) 231212
(41) 2016 04 11
(51) B62D 57/024 (2006.01)
B62D 5/02 (2006.01)
(21) 409659
(22) 2014 09 30
(72) GROCHOWINA MARCIN, Rzeszów (PL)
(73) DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ wspomagający poruszanie po stromych powierzchniach
B1 (11) 231339
(41) 2018 07 02
(51) B64D 13/00 (2006.01)
B64C 31/02 (2006.01)
B64C 21/06 (2006.01)
(21) 420025
(22) 2016 12 29
(72) PESZKE GRZEGORZ, Krosno (PL)
(73) PESZKE GRZEGORZ PESZKE SPÓŁKA CYWILNA, Krosno (PL);
PESZKE JERZY PESZKE SPÓŁKA CYWILNA, Krosno (PL)
(54) Instalacja nadmuchowo‑wydmuchowa szybowca
B1 (11) 231432
(41) 2017 10 09
(51) B65B 5/04 (2006.01)
B65B 11/50 (2006.01)
(21) 416685
(22) 2016 03 30
(72) ZALEWSKI GRZEGORZ, Żółwin (PL); TRELA MARCIN,
Dębica (PL); FULARZ PIOTR, Rzeszów (PL)
(73) S&W VERPACKUNG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wietlin Trzeci (PL)
(54) Sposób wykonania powłoki opakowania zabezpieczającego
przedmiot zwłaszcza w transporcie morskim oraz preparat do po‑
krywania materiału powłoki opakowania w transporcie morskim
B1 (11) 231464
(41) 2017 04 24
(51) B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/72 (2006.01)
B65D 25/54 (2006.01)
(21) 414403
(22) 2015 10 16
(72) RĘKAWEK DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Wykrój sześciennego pojemnika zwłaszcza na kartki do notatek
B1 (11) 231366
(41) 2017 04 10
(51) B65D 19/34 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
(21) 414244
(22) 2015 10 02
(72) GINTER RYSZARD, Gola (PL)
(73) GINTER RYSZARD RETNIG, Gola (PL)
(54) Urządzenie do klejenia tekturowych stóp
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B1 (11) 231298
(41) 2018 09 24
(51) B65D 35/28 (2006.01)
(21) 420873
(22) 2017 03 16
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek
B1 (11) 231420
(41) 2017 01 02
(51) B65D 85/10 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 77/22 (2006.01)
(21) 418679
(22) 2015 03 06
(30) BO2014A000114
2014 03 06
IT
(86) 2015 03 06
PCT/IB15/51657
(87) 2015 09 11
WO15/132769
(72) PASQUI SIMONE, Bologna (IT); POLLONI ROBERTO,
Modigliana (IT); PISI CLAUDIO, Bologna (IT); NEGRINI STEFANO,
Calderara di Reno (IT)
(73) G.D SOCIETA’ PER AZIONI, Bologna (IT)
(54) Opakowanie do wyrobów, zwłaszcza tytoniowych, arkusz zgrze‑
walnego, stabilizowanego materiału do pakowania oraz sposób
wytwarzania wielowarstwowego arkusza zgrzewalnego, stabilizo‑
wanego materiału do pakowania
B1 (11) 231421
(41) 2017 01 16
(51) B65D 85/10 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 77/22 (2006.01)
(21) 418680
(22) 2015 03 06
(30) BO 2014A000115
2014 03 06
IT
(86) 2015 03 06
PCT/IB15/51662
(87) 2015 09 11
WO15/132770
(72) PASQUI SIMONE, Bologna (IT); POLLONI ROBERTO,
Modigliana (IT); PISI CLAUDIO, Bologna (IT); NEGRINI STEFANO,
Calderara di Reno (IT)
(73) G.D SOCIETA’ PER AZIONI, Bologna (IT)
(54) Opakowanie do wyrobów, zwłaszcza tytoniowych
B1 (11) 231422
(41) 2017 01 16
(51) B65D 85/10 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 77/22 (2006.01)
(21) 418681
(22) 2015 03 06
(30) BO2014A000113
2014 03 06
IT
(86) 2015 03 06
PCT/IB15/51655
(87) 2015 09 11
WO15/132768
(72) BOLDRINI FULVIO, Ferrara (IT); PASQUI SIMONE, Bologna (IT); PISI
CLAUDIO, Bologna (IT); NEGRINI STEFANO, Calderara di Reno (IT)
(73) G.D SOCIETA’ PER AZIONI, Bologna (IT)
(54) Opakowanie do wyrobów, zwłaszcza tytoniowych, arkusz zgrze‑
walnego, stabilizowanego materiału do pakowania oraz sposób
wytwarzania arkusza zgrzewalnego, stabilizowanego materiału do
pakowania
B1 (11) 231474
(41) 2017 12 04
(51) B66D 1/44 (2006.01)
B66D 5/28 (2006.01)
(21) 417414
(22) 2016 06 03
(72) JASIULEK TOMASZ, Orzesze‑Mościska (PL); NIEŚPIAŁOWSKI
KRZYSZTOF, Żernica (PL); ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); RAWICKI
NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Pneumatyczny układ sterowania kołowrotem
B1 (11) 231410
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B22F 9/24 (2006.01)

(41) 2014 12 22
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(21) 404257
(22) 2013 06 10
(72) WYBRAŃSKA KATARZYNA, Kraków (PL); PACZESNY JAN,
Żary (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); HOŁYST ROBERT,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami i za‑
stosowanie materiału nanokompozytowego zmodyfikowanego
tym sposobem do wytwarzania powierzchni antyseptycznych
B1 (11) 231201
(41) 2018 07 16
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
C08K 3/04 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/22 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
(21) 420170
(22) 2017 01 13
(72) INGLOT MICHAŁ, Głogów Małopolski (PL)
(73) INGLOT MICHAŁ, Głogów Małopolski (PL)
(54) Ogniwo termoelektryczne oparte na materiale dwuwymiaro‑
wym posiadającym strukturę warstwową, korzystnie grafenie, oraz
sposób wytwarzania takiego ogniwa termoelektrycznego
B1 (11) 231319
(41) 2016 01 04
(51) C01B 32/907 (2017.01)
G21C 3/44 (2006.01)
(21) 408672
(22) 2014 06 26
(72) BRYKAŁA MARCIN, Warszawa (PL); ROGOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); ŁADA WIESŁAWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania oksywęglika uranu metodą zol‑żel
B1 (11) 231397
(41) 2015 07 06
(51) C02F 1/00 (2006.01)
C02F 3/00 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
(21) 406666
(22) 2013 12 23
(72) BUCZEK PAWEŁ, Michałowice (PL); MUCHA ZBIGNIEW,
Świątniki Górne (PL)
(73) MARSEPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(54) Przegroda zbiornika oczyszczania ścieków
B1 (11) 231445
(41) 2015 08 17
(51) C02F 1/463 (2006.01)
(21) 407156
(22) 2014 02 12
(72) LIBECKI BARTOSZ, Olsztyn (PL); PIEROŻYŃSKI BOGUSŁAW,
Stawiguda (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Autoelektrokoagulator
B1 (11) 231438
(41) 2017 02 27
(51) C02F 11/10 (2006.01)
(21) 413598
(22) 2015 08 20
(72) WILK MAŁGORZATA, Kraków (PL); NIKIEL JANUSZ,
Gliwice (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); PIĘTAK PAWEŁ, Zawiercie (PL); ZAPIÓR
PAULINA, Poręba (PL)
(73) EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom (PL)
(54) Sposób hydrotermicznego uwęglania odpadów organicznych
B1 (11) 231253
(51) C03B 37/00 (2006.01)

(41) 2017 03 13
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D04H 1/00 (2006.01)
B29C 70/50 (2006.01)
(21) 418297
(22) 2016 08 11
(72) ŚLEPOWROŃSKI PIOTR, Białystok (PL)
(73) ŚLEPOWROŃSKI PIOTR, Białystok (PL)
(54) Sposób wytwarzania wełny skalnej, oraz urządzenie do wytwa‑
rzania wełny skalnej

GABRIEL, Warszawa (PL); TRYZNOWSKI MARIUSZ ANDRZEJ,
Warszawa (PL); FALKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); DANELSKA
ANNA, Kutno (PL); IDŹKOWSKA AGNIESZKA, Nidzica (PL); GŁUSZEK
MAŁGORZATA, Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL);
KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Dylatancyjna zawiesina ceramiczna i zastosowanie

B1 (11) 231437
(41) 2014 09 29
(51) C03C 25/36 (2006.01)
C03C 25/323 (2018.01)
C03C 25/621 (2018.01)
C03C 25/10 (2018.01)
(21) 403318
(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, Bydgoszcz (PL); UNIWERSYTET
EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Modyfikowane włókno szklane i sposób jego otrzymywania

B1 (11) 231389
(41) 2017 02 27
(51) C05D 11/00 (2006.01)
C05D 3/02 (2006.01)
C05G 3/04 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
C09K 17/04 (2006.01)
(21) 417121
(22) 2016 05 05
(72) WOJTYŚ WIKTOR, Wolica (PL)
(73) WOJTYŚ WIKTOR EKOMASZ, Wolica (PL)
(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo
‑magnezowego odkwaszającego glebę, na bazie produktów od‑
padowych

B1 (11) 231221
(41) 2015 10 26
(51) C04B 7/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 111/76 (2006.01)
(21) 407916
(22) 2014 04 16
(72) MAŁOLEPSZY JAN, Kraków (PL); PYZALSKI MAURYCY,
Kraków (PL); PYZALSKI MICHAŁ, Kraków (PL); ŁÓJ GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Cement do zastosowań w obniżonych temperaturach
B1 (11) 231407
(41) 2013 08 19
(51) C04B 20/02 (2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C04B 18/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 398148
(22) 2012 02 17
(72) SOKOŁOWSKI JANUSZ, Warszawa (PL)
(73) LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Sposób wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu
B1 (11) 231222
(41) 2016 06 20
(51) C04B 22/02 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 111/94 (2006.01)
(21) 410616
(22) 2014 12 18
(72) PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); FRĄC MAKSYMILIAN,
Radłów (PL); GUBERNAT AGNIESZKA, Zabierzów (PL); AUGUSTYN
SARA, Pustków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zastosowanie szungitu w spoiwie cementowym przewodzącym
prąd elektryczny
B1 (11) 231216
(41) 2015 03 16
(51) C04B 35/14 (2006.01)
B01J 13/14 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
(21) 405332
(22) 2013 09 13
(72) LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ,
Ciechanów (PL); SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ROKICKI

B1 (11) 231456
(41) 2017 10 09
(51) C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
A01N 59/12 (2006.01)
(21) 416789
(22) 2016 04 08
(72) JEZNACH ADAM, Wójtówka (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE JEZNACH
SPÓŁKA JAWNA, Wójtówka (PL)
(54) Nano‑nawóz organiczno‑mineralny i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231403
(41) 2018 01 03
(51) C06B 23/00 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
C07D 319/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C06B 21/00 (2006.01)
(21) 417730
(22) 2016 06 27
(72) SZCZYGIELSKA JOANNA, Jabłonna (PL); POWAŁA DOROTA,
Zielonka (PL); WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA, Kiełpin (PL)
(73) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób zmniejszenia stopnia naelektryzowania kruszących
materiałów wybuchowych
B1 (11) 231265
(41) 2018 01 03
(51) C07C 15/28 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 417649
(22) 2016 06 21
(72) ORTYL JOANNA AGNIESZKA, Złotniki (PL); CHACHAJ
‑BREKIESZ ANNA, Kraków (PL); KAMIŃSKA IWONA, Radymno (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej po‑
limeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol‑ene i hybrydowej, nowe
izomery trans arylowych pochodnych 9‑winyloantracenu oraz nowe
systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol‑ene i hybrydowej
B1 (11) 231264
(41) 2018 01 03
(51) C07C 15/30 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 417648
(22) 2016 06 21
(72) ORTYL JOANNA AGNIESZKA, Złotniki (PL); CHACHAJ
‑BREKIESZ ANNA, Kraków (PL); KAMIŃSKA IWONA, Radymno (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej poli‑
meryzacji kationowej, rodnikowej, tiol‑ene i hybrydowej, nowe izo‑
mery trans arylowych pochodnych 9‑winylofenantrenu oraz nowe
systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol‑ene i hybrydowej
B1 (11) 231262
(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) 417453
(22) 2016 06 06
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ, Ościsłowo (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ,
Luboń (PL); KACZMAREK DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkilo‑1,X
‑bis(bis(2‑hydroksyetylo)oktadec‑9-enamoniowy) albo bis(etano)
amino‑2,2’-bis(bis(2‑hydroksyetylo)oktadec‑9-enamoniowy), albo
buteno‑1,4‑bis(bis(2‑hydroksyetylo)oktadec‑9-enamoniowy), spo‑
sób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 231440
(41) 2018 05 21
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 419417
(22) 2016 11 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
AKWARSKA MONIKA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem buteno‑1,4‑bis(tributyloamoniowym)
oraz anionami herbicydowymi z grupy fenoksykwasy, sposób ich
otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 231441
(41) 2018 05 21
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/16 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
(21) 419418
(22) 2016 11 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Dimleczan alkano‑1, X‑bis(decylodimetyloamoniowe), sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
B1 (11) 231442
(41) 2018 05 21
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/16 (2006.01)
A01N 37/36 (2006.01)
(21) 419452
(22) 2016 11 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z anionem glikolanowym oraz kationem alkano
‑1,X‑bis(decylodimetyloamoniowym), sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako deterenty pokarmowe
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B1 (11) 231443
(41) 2018 05 21
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
(21) 419453
(22) 2016 11 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano‑1, X‑bis(decy‑
lodimetyloamoniowym) oraz anionem azotanowym(V), sposób ich
otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
B1 (11) 231213
(41) 2018 08 13
(51) C07C 235/54 (2006.01)
C07C 271/24 (2006.01)
C07C 323/22 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424865
(22) 2018 03 13
(72) HUCZYŃSKI ADAM, Poznań (PL); KLEJBOROWSKA GRETA,
Gniezno (PL); MAJCHER URSZULA, Stalowa Wola (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL); MAJ EWA, Baranów Sandomierski (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Pochodne kolchicyny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 231214
(41) 2018 08 13
(51) C07C 235/54 (2006.01)
C07C 233/32 (2006.01)
C07C 323/22 (2006.01)
A61K 31/165 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424866
(22) 2018 03 13
(72) HUCZYŃSKI ADAM, Poznań (PL); KLEJBOROWSKA GRETA,
Gniezno (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL); MAJ EWA,
Baranów Sandomierski (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań (PL)
(54) Pochodne kolchicyny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie
B1 (11) 231225
(41) 2016 05 09
(51) C07C 255/49 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 410073
(22) 2014 11 06
(72) ORTYL JOANNA AGNIESZKA, Złotniki (PL); CHACHAJ
‑BREKIESZ ANNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne (E)-[2-[4‑cyjanofenylo]winylo]benzenu, spo‑
sób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe półprodukty stosowane
do wytwarzania nowych pochodnych (E)-[2-[4‑cyjanofenylo]winylo]
benzenu, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej
polimeryzacji kationowej oraz nowe systemy fotoinicjujące
B1 (11) 231215
(41) 2012 12 17
(51) C07D 205/08 (2006.01)
C07D 309/32 (2006.01)
C07D 498/04 (2006.01)
(21) 395262
(22) 2011 06 15
(72) CHMIELEWSKI MAREK, Warszawa (PL); STECKO SEBASTIAN,
Zabrze (PL); FURMAN BARTŁOMIEJ, Wólka Radzymińska (PL);
PANFIL IRMA, Warszawa (PL); ŚNIEŻEK MARCIN, Warszawa (PL);
MICHALAK MICHAŁ, Hajnówka (PL); JURCZAK MARGARITA,
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Warszawa (PL); GRZESZCZYK BARBARA, Warszawa (PL); SOLUCH
MAGDALENA, Tomaszów Lubelski (PL); MIKOŁAJCZYK PAULINA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania podstawionych azetydynonów oraz
związków pośrednich do ich syntezy
B1 (11) 231278
(41) 2018 04 23
(51) C07D 207/404 (2006.01)
C07D 209/48 (2006.01)
(21) 419212
(22) 2016 10 21
(72) ADAMEK JAKUB, Gliwice (PL); MAZURKIEWICZ ROMAN,
Gliwice (PL); WĘGRZYK ANNA, Wodzisław Śląski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania N-(1‑aryloalkilo)imidów
B1 (11) 231256
(41) 2017 06 05
(51) C07D 209/48 (2006.01)
C07D 207/40 (2006.01)
(21) 415061
(22) 2015 12 01
(72) ADAMEK JAKUB, Gliwice (PL); MAZURKIEWICZ ROMAN,
Gliwice (PL); WĘGRZYK ANNA, Wodzisław Śląski (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania soli 1‑imidoalkilofosfoniowych
B1 (11) 231475
(41) 2017 02 27
(51) C07D 213/36 (2006.01)
(21) 417694
(22) 2016 06 23
(72) BODUSZEK BOGDAN, Wrocław (PL); OLSZEWSKI TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwasy α‑aminofosfonowe wywodzące się z acetylopirydyny
i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231316
(41) 2015 01 05
(51) C07D 233/58 (2006.01)
C07D 233/66 (2006.01)
C07D 233/96 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 404461
(22) 2013 06 26
(72) SZACOŃ ELŻBIETA, Lublin (PL); RZĄDKOWSKA MARZENA,
Lublin (PL); KACZOR AGNIESZKA ANNA, Lublin (PL); MATOSIUK
DARIUSZ, Lublin (PL); KĘDZIERSKA EWA, Lublin (PL); FIDECKA
SYLWIA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) 1-[1‑alkilo(arylo)-4‑aryloimidazolin‑2-ylo]-3‑podstawione po‑
chodne mocznika oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231373
(41) 2017 08 16
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 323/22 (2006.01)
C07C 323/24 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
(21) 416038
(22) 2016 02 04
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ROGACKI MARIUSZ,
Płowce (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL); KOT MARIUSZ,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); BEDNAREK‑BARTSCH
AMELIA, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N‑propylo‑N-(2-(2,4,6
‑trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo)imidazoliowym i anionem nie‑
organicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
fungicydy
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B1 (11) 231439
(41) 2017 08 16
(51) C07D 233/60 (2006.01)
A01N 43/50 (2006.01)
(21) 416070
(22) 2016 02 08
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ROGACKI MARIUSZ,
Płowce (PL); NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL); KOT MARIUSZ,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); GWIAZDOWSKI
ROMUALD, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Protonowe ciecze jonowe z kationem 1-(N‑propylo‑N-(2-(2,4,6
‑trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo) imidazoliowym i anionem orga‑
nicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako fungicydy
B1 (11) 231374
(41) 2017 09 25
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 35/29 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 417099
(22) 2016 05 04
(72) FEDER‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Czwartorzędowe sole imidazoliowe pochodne dwupierście‑
niowego terpenu o charakterze cieczy jonowych, sposób ich wy‑
twarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 231375
(41) 2017 09 25
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 35/30 (2006.01)
(21) 417100
(22) 2016 05 04
(72) FEDER‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Bicykliczne chlorki imidazoliowe o charakterze cieczy jonowych,
sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 231226
(41) 2016 06 06
(51) C07D 265/38 (2006.01)
C07D 265/34 (2006.01)
(21) 410408
(22) 2014 12 05
(72) SOKOŁOWSKA JOLANTA, Łódź (PL); GRZELAKOWSKA
ALEKSANDRA, Gołębiew Nowy (PL); KOLIŃSKA JOLANTA,
Konstantynów Łódzki (PL); STRZELCZYK RAFAŁ, Dzierzgów (PL);
PIOTROWSKI ŁUKASZ, Kutno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Związki, pochodne 5H‑benzo[a]fenoksazyno‑5-onu oraz spo‑
sób ich wytwarzania
B1 (11) 231217
(41) 2015 04 13
(51) C07D 285/14 (2006.01)
A01N 43/828 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 405509
(22) 2013 10 01
(72) ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL); POSPIESZNY HENRYK,
Poznań (PL); MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); KUKAWKA
RAFAŁ, Poznań (PL); LEWANDOWSKI PIOTR, Koszalin (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Środek do ochrony roślin
B1 (11) 231300
(41) 2017 08 28
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
(21) 416144
(22) 2016 02 16
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); GLONEK
KAROLINA, Chociwel (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
ULEJCZYK BOGDAN, Zabraniec (PL)
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(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu
B1 (11) 231468
(41) 2017 06 05
(51) C07D 301/32 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
(21) 416157
(22) 2016 02 17
(72) WALENDZIEWSKI JERZY, Wrocław (PL); ŁUŻNY RAFAŁ,
Wołów (PL); KUŁAŻYŃSKI MAREK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób odzyskiwania tlenku etylenu z układu sterylizacji i układ
do realizacji tego sposobu
B1 (11) 231255
(41) 2017 06 05
(51) C07D 311/32 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01)
(21) 414925
(22) 2015 11 24
(72) BRODOWSKA KATARZYNA, Pabianice (PL); ŁODYGA
‑ CHRUŚCIŃSKA ELŻBIETA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodna hydrazonowa naryngeniny oraz sposób jej otrzy‑
mywania
B1 (11) 231372
(41) 2017 07 31
(51) C07D 311/92 (2006.01)
(21) 415852
(22) 2016 01 19
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT, Łódź (PL); MARZEC ANNA,
Ruczynów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania β‑lapachonu
B1 (11) 231472
(41) 2017 11 20
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C09K 3/16 (2006.01)
(21) 417190
(22) 2016 05 13
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Bromki 1‑alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz zastoso‑
wanie jako antyelektrostatyki
B1 (11) 231270
(41) 2018 01 29
(51) C07D 487/04 (2006.01)
(21) 418042
(22) 2016 07 21
(72) MOJZYCH MARIUSZ, Siedlce (PL); TARASIUK PAWEŁ JAKUB,
Horbów (PL); KOTWICA‑MOJZYCH KATARZYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL); KOTWICA‑MOJZYCH KATARZYNA,
Lublin (PL)
(54) Nowe 4-[3‑metylo‑5-metylosulfanylo‑1H‑pirazolo[4,3‑e][1,2,4]
triazyn‑1-ylo]benzenosulfonamidy i sposób ich otrzymywania
B1 (11) 231258
(41) 2016 12 19
(51) C07F 9/30 (2006.01)
(21) 415274
(22) 2015 12 14
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); KLAKOCAR‑CIEPACZ
MAGDALENA, Wrocław (PL); KOBIAŁKA BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL);
GRABKA ALEKSANDER, Wrocław (PL); BROL ANNA, Boronów (PL);
KALIŚ ŁUKASZ, Wrocław (PL); HARASIMOWICZ MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); INCZEWSKI BARTOSZ, Toruń (PL); GUT KACPER,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania per(fosfinometylowanych) polialkileno‑
poliamin
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B1 (11) 231476
(41) 2017 12 04
(51) C07F 9/30 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
(21) 417747
(22) 2016 06 28
(72) SOROKA MIROSŁAW, Wrocław (PL); BROL ANNA,
Boronów (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas N,N,N’,N’-tetrakis[(hydroksyfosfinylo)metylo]-2,6
‑diaminoheksanowy oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231434
(41) 2014 10 13
(51) C07F 15/00 (2006.01)
C07D 261/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 403363
(22) 2013 03 29
(72) REGIEC ANDRZEJ, Prusice (PL); MASTALARZ HENRYK,
Wrocław (PL); MASTALARZ AGNIESZKA, Wrocław (PL); MILCZAREK
MAGDALENA, Wrocław (PL); RYNG STANISŁAW, Wrocław (PL);
WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL); INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII
DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Cis‑i trans‑związki kompleksowe platyny(II) z 3,5‑dimetylo‑ 4nitroizoksazolem o aktywności przeciwnowotworowej, sposób ich
wytwarzania i rozdzielania
B1 (11) 231447
(41) 2017 01 02
(51) C07F 15/04 (2006.01)
B01J 31/18 (2006.01)
(21) 412811
(22) 2015 06 22
(72) BANACH ŁUKASZ, Bydgoszcz (PL); BUCHOWICZ
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania półsandwiczowych kompleksów niklu(II)
z N‑heterocyklicznymi ligandami karbenowymi, zwłaszcza o sze‑
ścio-, siedmio‑lub ośmioczłonowym układzie heterocyklicznym
B1 (11) 231234
(41) 2016 10 24
(51) C07F 17/02 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 411940
(22) 2015 04 10
(72) ŁAKOMSKA IWONA, Toruń (PL); STEFAŃCZAK KRYSTIAN,
Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Związki metaloorganiczne rutenu(II) z analogami zasad pury‑
nowych i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231469
(41) 2017 09 11
(51) C07K 5/11 (2006.01)
C07K 1/04 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
(21) 416395
(22) 2016 03 04
(72) LESNER ADAM, Gdańsk (PL); WYSOCKA MAGDALENA,
Gdańsk (PL); NIDZWORSKI DAWID, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ,
Gdańsk (PL)
(54) Nowy związek, sposób jego otrzymywania, roztwór farmaceu‑
tyczny zawierający nowy związek, sposób określania obecności
choroby nowotworowej, zestaw do wykrywania nowotworów
oraz zastosowanie hydrolizy nowego związku do wykrywania no‑
wotworów
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B1 (11) 231394
(41) 2015 01 05
(51) C07K 14/315 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
(21) 404498
(22) 2013 06 28
(72) BRZYCHCZY‑WŁOCH MONIKA, Kraków (PL); GÓRSKA SABINA,
Jarosław (PL); BRZOZOWSKA EWA, Brzeg Dolny (PL); GAMIAN
ANDRZEJ, Wrocław (PL); HECZKO PIOTR, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); INSTYTUT
IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA
HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL)
(54) Test diagnostyczny zakażeń Streptococcus agalactiae
B1 (11) 231272
(41) 2018 02 12
(51) C08F 2/50 (2006.01)
C07F 9/90 (2006.01)
C07F 9/02 (2006.01)
C07C 211/46 (2006.01)
(21) 418196
(22) 2016 08 03
(72) ORTYL JOANNA AGNIESZKA, Złotniki (PL); GALEK MARIUSZ,
Cmolas (PL); PILCH MACIEJ, Niepołomice (PL); PETKO FILIP,
Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej
polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol‑ ene i hybrydowej, nowe
pochodne aniliny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do mo‑
nitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej,
rodnikowej, tiol‑ ene i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych
aniliny
B1 (11) 231448
(41) 2017 01 02
(51) C08F 8/12 (2006.01)
C08F 8/42 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
(21) 412896
(22) 2015 06 29
(72) ZDYBAŁ DOMINIK, Kraków (PL); MILEWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); JAKÓBIK‑KOLON AGATA, Kleszczów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób zasadowej hydrolizy poli((met)akrylanu metylu)
B1 (11) 231477
(41) 2018 01 29
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 418098
(22) 2016 07 25
(72) SMEJDA‑KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); OLEJNIK
ANNA, Sudół (PL); STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób modyfikacji i sieciowania mieszanin kauczuku chloro‑
prenowego z kauczukiem butadienowym
B1 (11) 231393
(41) 2014 09 29
(51) C08J 5/18 (2006.01)
H01L 41/193 (2006.01)
H01L 41/45 (2013.01)
(21) 403327
(22) 2013 03 27
(72) KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW, Toruń (PL); DZWONKOWSKI
JANUSZ, Toruń (PL); KLIMIEC EWA, Kraków (PL); ZARASKA
WIESŁAW, Kraków (PL); CICHOCKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ,
Warszawa (PL); INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW
POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii kompozytowej organiczno
‑ceramicznej o właściwościach piezoelektrycznych oraz folia kompo‑
zytowa organiczno‑ceramiczna o właściwościach piezoelektrycznych
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B1 (11) 231322
(41) 2017 05 08
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08K 3/014 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)
B29D 7/01 (2006.01)
(21) 414521
(22) 2015 10 27
(72) MATCZAK KRZYSZTOF, Łęczyca (PL)
(73) ECOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii z tworzywa sztucznego
B1 (11) 231435
(41) 2015 06 08
(51) C08J 9/228 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
B32B 5/18 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
(21) 406307
(22) 2013 11 29
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PISZCZEK KAZIMIERZ,
Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA, Mała Cerkwica (PL);
LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL); MIROWSKI JACEK,
Bydgoszcz (PL); SIEKIERKA PRZEMYSŁAW, Bydgoszcz (PL);
TOMASZEWSKA JOLANTA, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL); FAIR
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gałowo (PL)
(54) Mata izolacyjna i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 231315
(41) 2014 03 17
(51) C08L 7/02 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 5/00 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08C 1/15 (2006.01)
C08J 3/215 (2006.01)
(21) 404377
(22) 2011 09 14
(30) 61/383,182
2010 09 15
US
(86) 2011 09 14
PCT/US11/51584
(87) 2012 03 22
WO12/037244
(72) MORRIS MICHAEL D., Nashua (US); PRAKASH ANAND,
Wilmington (US); RUMPF FREDERICK H., Billerica (US)
(73) CABOT CORPORATION, Boston (US)
(54) Kompozyt elastomerowy i sposób wytwarzania kompozytu
elastomerowego
B1 (11) 231459
(41) 2016 10 24
(51) C08L 17/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08J 11/04 (2006.01)
B29C 70/28 (2006.01)
(21) 412068
(22) 2015 04 20
(72) DĘBEK CEZARY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumo‑
wych
B1 (11) 231449
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C04B 35/52 (2006.01)
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(21) 414554
(22) 2015 10 27
(72) SZPILSKA KATARZYNA, Bliszczyce (PL); ROMANOWSKI
MARCIN, Gliwice (PL); WOJTALA ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL); GRITTNER JOLANTA,
Ujazd (PL); KRASUSKA AGATA, Wrzosy (PL); MIKUŚKIEWICZ PAWEŁ,
Chrzanów (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BIO CRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Kompozyty polietylenowe
B1 (11) 231244
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 414312
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG
KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanego asfaltu
B1 (11) 231245
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
C10C 3/02 (2006.01)
(21) 414313
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); JASZKIEWICZ
ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanego asfaltu
B1 (11) 231246
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 414314
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FLESZER
JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanego asfaltu
B1 (11) 231247
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 414315
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FLESZER
JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Modyfikowany asfalt
B1 (11) 231248
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 414316
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); JASZKIEWICZ
ANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
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(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Modyfikowany asfalt
B1 (11) 231249
(41) 2017 04 10
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 414317
(22) 2015 10 08
(72) BABIAK MICHAŁ, Swarzędz (PL); KOSNO JACEK,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MITKA HALINA, Radziejów (PL);
TWARDOCHLEB BOŻENA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOENIG
KORNELIA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Modyfikowany asfalt
B1 (11) 231365
(41) 2017 03 27
(51) C09B 45/24 (2006.01)
C09B 45/26 (2006.01)
C09B 45/28 (2006.01)
C09B 45/30 (2006.01)
C09B 45/32 (2006.01)
(21) 414085
(22) 2015 09 20
(72) WASILEWSKA AGNIESZKA, Bydgoszcz (PL); WITT KATARZYNA,
Bydgoszcz (PL); RADZYMIŃSKA‑LENARCZYK ELŻBIETA,
Bydgoszcz (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Azowy kompleks barwiący typu 1:2 oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231327
(41) 2017 11 06
(51) C09J 175/04 (2006.01)
B42C 9/00 (2006.01)
C09J 123/12 (2006.01)
(21) 417019
(22) 2016 04 28
(72) PŁASZCZYCA JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) LSC COMMUNICATIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób klejenia kartek produktów poligraficznych, zwłaszcza
oprawy klejonej
B1 (11) 231331
(41) 2018 03 12
(51) C09K 5/04 (2006.01)
(21) 418472
(22) 2016 08 26
(72) MIGDAŁ WOJCIECH, Kłaj (PL)
(73) BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA, Bochnia (PL)
(54) Kompozycja ekologicznego czynnika chłodniczego
B1 (11) 231233
(41) 2016 09 26
(51) C09K 8/56 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
C09K 17/02 (2006.01)
(21) 411651
(22) 2015 03 19
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK, Katowice (PL); GOGOLA KRZYSZTOF,
Chorzów (PL); ŚWINDER HENRYK, Zabrze (PL); JANOSZEK TOMASZ,
Żory (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); TAURON
WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno (PL)
(54) Mieszanina do poprawy rekonsolidacji gruzowiska zawałowego
B1 (11) 231232
(41) 2016 09 26
(51) C09K 11/04 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(21) 411621
(22) 2015 03 16
(72) SZCZODROWSKI KAROL, Gdańsk (PL); GÓRECKA NATALIA,
Smołdzino (PL); GRINBERG MAREK, Gdańsk (PL); BARZOWSKA
JUSTYNA, Gdynia (PL)
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(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+
jonu lantanowca (RE) w układzie matryca nieorganiczna‑REn+
/RE(n+1)+ w warunkach redukcji w celu otrzymania liminoforu
i sposób kontroli stężenia jonu lantanowca (RE) na danym stopniu
utlenienia [(n+1)+ lub n+] w układzie matryca nieorganiczna‑REn+/
RE(n+1)+w luminoforze
B1 (11) 231236
(41) 2017 01 30
(51) C09K 11/55 (2006.01)
C09K 11/71 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 413170
(22) 2015 07 17
(72) WATRAS ADAM, Wrocław (PL); PĄZIK ROBERT, Opole (PL);
DEREŃ PRZEMYSŁAW JACEK, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Luminofor ortofosforanowy domieszkowany Eu2+ i sposób
jego wytwarzania
B1 (11) 231463
(41) 2017 01 30
(51) C09K 17/06 (2006.01)
C08K 3/16 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C02F 11/14 (2006.01)
(21) 413258
(22) 2015 07 24
(72) WZOREK ZBIGNIEW, Kraków (PL); RADOMSKI PIOTR,
Kraków (PL); NOWAK ANNA, Kraków (PL); BANACH MARCIN,
Pałecznica (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania, ze szlamów fluorku wapnia, kompozytów
przeznaczonych do rekultywacji składowisk odpadów czy niwelacji
terenu
B1 (11) 231277
(41) 2018 04 09
(51) C10B 27/04 (2006.01)
B01D 53/06 (2006.01)
(21) 419027
(22) 2016 10 07
(72) OLCZAK CZESŁAW, Czarnowąsy (PL); KLEJNOWSKI
KRZYSZTOF, Zabrze (PL); KOWOLIK KRZYSZTOF, Zdzieszowice (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Sposób odsysania i oczyszczania gazów uwalnianych do po‑
wietrza w czasie napełniania węglem pieców koksowniczych
B1 (11) 231238
(41) 2017 01 30
(51) C10C 3/08 (2006.01)
(21) 413268
(22) 2015 07 27
(72) GRYZŁO WŁODZIMIERZ, Nowy Sącz (PL)
(73) ZBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(54) Urządzenie do ekstrakcji asfaltu z destruktu asfaltowego
B1 (11) 231461
(41) 2016 03 14
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 409371
(22) 2014 09 04
(72) JEDZINIAK MAREK, Gliwice (PL); HOLONA PATRYK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Wilcza (PL); PROSTAŃSKI DARIUSZ,
Gliwice (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); ŚCIĄŻKO
MAREK, Katowice (PL); SOBOLEWSKI ALEKSANDER, Zabrze (PL);
TOMASZEWICZ GRZEGORZ, Katowice (PL); MIANOWSKI ANDRZEJ,
Gliwice (PL); SIUDYGA TOMASZ, Bytom (PL); RADKO TOMASZ,
Gliwice (PL); HELIŃSKI MAREK, Ruda Śląska (PL); TUREJKO
WIESŁAW, Gliwice (PL)
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(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); INSTYTUT CHEMICZNEJ
PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL); HELLFEIER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpa‑
dowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza poliolefin
B1 (11) 231351
(41) 2015 05 11
(51) C10L 1/06 (2006.01)
(21) 405856
(22) 2013 10 30
(72) PILARCZYK JANUSZ ANDRZEJ, Płock (PL); RYCHLIK WOJCIECH,
Warszawa (PL); BARTUŚ STANISŁAW, Płock (PL); GŁOS TADEUSZ,
Płock (PL); ŚWITALSKI MARIAN, Płock (PL)
(73) WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Benzyna lotnicza bezołowiowa o liczbie oktanowej motorowej
93 (LOM93) lub 94 (LOM94)
B1 (11) 231364
(41) 2017 03 13
(51) C10L 1/224 (2006.01)
(21) 413866
(22) 2015 09 08
(72) ŻAK GRAŻYNA, Brzączowice (PL); WOJTASIK MICHAŁ,
Kraków (PL); ZIEMIAŃSKI LESZEK, Kraków (PL); BUJAS CELINA,
Głogoczów (PL); MARKOWSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); STĘPIEŃ
ZBIGNIEW, Kraków (PL); MAZANEK ALEKSANDER, Kraków (PL);
KEMPIŃSKI ROMAN, Płock (PL); PAĆKOWSKI ZBIGNIEW, Płock (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); PACHEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(54) Wielofunkcyjny pakiet dodatków do olejów napędowych zawie‑
rający alkenylobursztynoimido‑amidy o kontrolowanej zawartości
grup imidowych i amidowych
B1 (11) 231362
(41) 2017 01 30
(51) C10L 3/08 (2006.01)
(21) 413296
(22) 2015 07 28
(72) BIEGA BEATA, Wrocław (PL); TROJANOWSKA‑OLICHWER
ADRIANA, Wrocław (PL); ORION‑JĘDRYSEK MARIUSZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób przygotowania biomasy łąkowej do wytwarzania bio‑
gazu
B1 (11) 231395
(41) 2015 04 13
(51) C10L 10/00 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
(21) 405552
(22) 2013 10 07
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
KAMIŃSKI PAWEŁ, Kielce (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
KAMIŃSKI PAWEŁ, Kielce (PL)
(54) Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych
i stałych
B1 (11) 231396
(41) 2015 04 13
(51) C10L 10/00 (2006.01)
C10L 1/188 (2006.01)
(21) 405555
(22) 2013 10 07
(72) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(73) SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce (PL); SZCZEPANIAK ELWIRA,
Kielce (PL); SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK
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DOMINIKA, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MONIKA, Kielce (PL);
KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(54) Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych
i stałych
B1 (11) 231237
(41) 2017 01 30
(51) C10L 10/06 (2006.01)
(21) 413233
(22) 2015 07 23
(72) LATOWSKI DARIUSZ, Kraków (PL); CHYC MAREK,
Kępa Bogumiłowicka (PL); HELIOS‑RYBICKA EDELTRAUDA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Ekologiczny dodatek do paliw stałych
B1 (11) 231470
(41) 2017 11 06
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
(21) 417054
(22) 2016 04 29
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); SEWERYN ARTUR,
Radom (PL); KRAJEWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Hipoalergiczny płyn do ręcznego mycia naczyń
B1 (11) 231471
(41) 2017 11 06
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
(21) 417055
(22) 2016 04 29
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); SEWERYN ARTUR,
Radom (PL); KRAJEWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Ochronny płyn do ręcznego mycia naczyń
B1 (11) 231358
(41) 2016 11 07
(51) C11D 11/00 (2006.01)
C11D 17/06 (2006.01)
(21) 412133
(22) 2015 04 27
(72) GLUBA TADEUSZ, Łódź (PL); OBRANIAK ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób ciągły wytwarzania granulowanego środka piorącego
B1 (11) 231398
(41) 2015 07 06
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) 406702
(22) 2013 12 24
(72) ŁUKASZEWICZ MARCIN ZIEMOWIT, Wrocław (PL); SYGIT
MACIEJ, Wrocław (PL)
(73) SYGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL); ŁUKASZEWICZ MARCIN ZIEMOWIT, Wrocław (PL);
SYGIT MACIEJ, Wrocław (PL)
(54) Układ do wytwarzania biogazu pod podwyższonym ciśnieniem
B1 (11) 231220
(41) 2015 09 14
(51) C12N 1/21 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12P 23/00 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 407493
(22) 2014 03 12
(72) BARTOSIK DARIUSZ,
Warszawa (PL); MAJ ANNA, Warszawa (PL); DZIEWIT ŁUKASZ,
Skarżysko-Kamienna (PL); CZARNECKI JAKUB, Hajnówka (PL);
GARSTKA MACIEJ, Warszawa (PL); GIECZEWSKA KATARZYNA,
Rawa Mazowiecka (PL); FURMAŃCZYK EWA, Skierniewice (PL); BAJ
JADWIGA, Warszawa (PL)
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(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Plazmid będący pochodnym plazmidu pAMI2 z Paracoccus ami‑
nophilus JCM 7686 obejmujący funkcjonalne geny crt z Paracoccus
marcusii OS22, zapewniające zdolność do wytwarzania karoteno‑
idów i sekwencję przedstawioną na SEKW NR ID: 1, nowe szczepy
bakteryjne, ich zastosowania, sposoby wytwarzania nowych szcze‑
pów bakteryjnych zdolnych do syntezy karotenoidów oraz sposoby
wytwarzania karotenoidów
B1 (11) 231414
(41) 2017 06 05
(51) C12N 9/58 (2006.01)
A61K 38/48 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 414860
(22) 2015 11 22
(72) SZOŁTYSIK MAREK, Pruszowice (PL); DĄBROWSKA
ANNA, Wrocław (PL); CHRZANOWSKA JÓZEFA,
Wrocław (PL); WOJTATOWICZ MARIA, Wrocław (PL); ZAMBROWICZ
ALEKSANDRA, Mirków (PL); BUDA BARBARA, Wrocław (PL)
(73) SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(54) Preparat proteazy serynowej, sposób jego otrzymywania oraz
szczep Y. lipolytica nadający się do stosowania w tym sposobie
B1 (11) 231466
(41) 2017 06 19
(51) C12N 9/62 (2006.01)
B01J 31/10 (2006.01)
B01J 37/30 (2006.01)
(21) 415335
(22) 2015 12 15
(72) HAHN PRZEMYSŁAW, Chudów (PL); KASPRZYCKA ANNA,
Chudów (PL); SZEJA WIESŁAW, Żernica (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania biokatalizatorów przez immobilizację
białek katalitycznych w matrycy polimerowej
B1 (11) 231361
(41) 2017 01 02
(51) C12P 19/04 (2006.01)
A61L 27/20 (2006.01)
C12M 1/04 (2006.01)
C12M 1/12 (2006.01)
(21) 412810
(22) 2015 06 23
(72) MAKOWSKI KRZYSZTOF, Zgierz (PL); WALKOWIAK BOGDAN,
Dobra Nowiny (PL); KOMOROWSKI PIOTR, Łódź (PL); TARAZEWICZ
ALICJA, Samborowo (PL); ELGALAL MARCIN, Łódź (PL)
(73) BIONANOPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania trójwymiarowych form
celulozy bakteryjnej
B1 (11) 231462
(41) 2016 05 09
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/48 (2006.01)
(21) 410047
(22) 2014 11 03
(72) TWARDOWSKA AGNIESZKA, Wrząsowice (PL); RAJCHEL
BOGUSŁAW, Kraków (PL); JAWORSKA LUCYNA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób nakładania powłoki Ti‑B na podłoże ceramiczne Al2O3,
powłoka Ti‑B naniesiona na podłoże ceramiczne Al2O3 tym sposo‑
bem, oraz narzędzia skrawające w postaci płytek wieloostrzowych
z Al2O3 pokrytych powłoką Ti‑B
B1 (11) 231257
(51) C25D 3/22 (2006.01)
C25D 5/00 (2006.01)
(21) 415153

(41) 2017 06 19
(22) 2015 12 07
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(72) LEŚNIAK JÓZEF, Warszawa (PL); LEŚNIAK GRZEGORZ,
Sanok (PL)
(73) AUTOMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(54) Kąpiel alkaliczna bezcyjankowa do cynkowania wyrobów sta‑
lowych oraz sposób cynkowania elektrolitycznego w tej kąpieli
wyrobów stalowych
B1 (11) 231223
(41) 2015 11 09
(51) C25D 21/16 (2006.01)
C25D 21/18 (2006.01)
C25C 1/10 (2006.01)
(21) 408129
(22) 2014 05 07
(72) NYCZ RYSZARD, Besko (PL)
(73) NYCZ RYSZARD, Besko (PL)
(54) Sposób elektrolitycznego otrzymywania chromu metalicznego
z kwaśnych elektrolitów odpadowych
B1 (11) 231382
(41) 2016 12 05
(51) D04C 1/00 (2006.01)
D04C 1/12 (2006.01)
(62) 383803
(21) 418804
(22) 2007 11 19
(72) FRONTCZAK‑WASIAK IZABELA, Łódź (PL); SNYCERSKI MAREK,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Włókienniczy wyrób ażurowy
B1 (11) 231391
(41) 2013 05 13
(51) D21H 11/00 (2006.01)
D21H 11/14 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
(21) 396942
(22) 2011 11 10
(72) DANECKI LESZEK STANISŁAW, Czersk (PL); MAJEWSKI LESZEK
TADEUSZ, Otrębusy (PL)
(73) MAJEWSKI LESZEK TADEUSZ, Otrębusy (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszanki masy włóknistej będącej mie‑
szanką materiałów celulozowych
B1 (11) 231203
(41) 2017 06 19
(51) D21H 19/18 (2006.01)
C09D 11/08 (2006.01)
C09D 11/12 (2006.01)
B41M 5/00 (2006.01)
(21) 415185
(22) 2015 12 08
(72) ŻAK MAREK, Sławsk Wielki (PL)
(73) DRUK‑INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji powlekającej oraz zastoso‑
wanie tak otrzymanej kompozycji powlekającej
B1 (11) 231431
(41) 2017 02 13
(51) E01B 5/02 (2006.01)
(21) 413501
(22) 2015 08 10
(72) JABLONSKI CHRISTOPH, Przychodzko (PL); JABŁOŃSKI
BARTOSZ, Przychodzko (PL); WÓJCIK GRZEGORZ, Zbąszyń (PL)
(73) JABLONSKI CHRISTOPH, Przychodzko (PL); JABŁOŃSKI
BARTOSZ, Przychodzko (PL); WÓJCIK GRZEGORZ, Zbąszyń (PL)
(54) Kolejowa szyna zespolona
B1 (11) 231460
(41) 2016 10 24
(51) E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
C04B 18/18 (2006.01)
C04B 18/20 (2006.01)
(21) 412072
(22) 2015 04 20
(72) KUKIEŁKA JERZY, Lublin (PL); KUKIEŁKA JAN, Lublin (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mieszanka betonu asfaltowo‑cementowego do podbudów
nawierzchni asfaltowych
B1 (11) 231211
(41) 2016 03 14
(51) E01D 2/04 (2006.01)
(21) 409367
(22) 2014 09 04
(72) SIWOWSKI TOMASZ, Rzeszów (PL); KULPA MACIEJ,
Rzeszów (PL); KALETA DAMIAN, Rzeszów (PL); KOKOSZKA MARCIN,
Mielec (PL); ŻACH JULIUSZ, Warszawa (PL); WŁASAK LECH,
Warszawa (PL); ŚWIEŻEWSKI PIOTR, Legionowo (PL)
(73) MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, Rzeszów (PL); POLITECHNIKA
WARSZAWSKA, Warszawa (PL); PROMOST CONSULTING T.
SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów (PL)
(54) Przęsło mostu drogowego
B1 (11) 231235
(41) 2016 11 07
(51) E02D 17/20 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
A01G 1/00 (2006.01)
A01G 13/02 (2006.01)
(21) 412242
(22) 2015 05 05
(72) KACORZYK PIOTR, Kraków (PL); KASPERCZYK MIROSŁAW,
Kraków (PL); LEPIARCZYK ANDRZEJ, Miłocice (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wzmacniania nawierzchni zadarnianych i mieszanka
do wzmacniania nawierzchni zadarnianych
B1 (11) 231304
(41) 2014 10 13
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
(21) 403381
(22) 2013 03 29
(72) HERZYK RAFAŁ, Bielsko-Biała (PL); RUTKA JERZY, Olsztyn (PL)
(73) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wykonywania warstwy termoizolacyjnej o właściwo‑
ściach paroprzepuszczalnych oraz ściana zewnętrzna budynku mają‑
ca warstwę termoizolacyjną o właściwościach paroprzepuszczalnych
B1 (11) 231408
(41) 2014 02 03
(51) E04B 2/76 (2006.01)
(21) 400192
(22) 2012 07 30
(72) KOWALSKI RADOSŁAW REMIGIUSZ, Wyszków (PL)
(73) SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Pionowa przegroda budowlana w budynku oraz sposób zesta‑
wiania pionowej przegrody budowlanej w budynku
B1 (11) 231313
(41) 2016 09 12
(51) E04B 2/88 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 411496
(22) 2015 03 06
(72) GÓRSKI KRZYSZTOF, Pigża (PL); WOŻNIAK TOMASZ, Toruń (PL)
(73) ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łysomice (PL)
(54) Narożnik ścian działowych ogniochronnych oraz sposób łącze‑
nia kątowego ścian działowych ogniochronnych
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B1 (11) 231359
(41) 2016 11 21
(51) E04H 13/00 (2006.01)
(21) 412287
(22) 2015 05 11
(72) GULBA MIROSŁAW, Zielona Góra (PL)
(73) GULBA MIROSŁAW, Zielona Góra (PL)
(54) Nagrobek tymczasowy i sposób jego instalacji
B1 (11) 231302
(41) 2015 07 20
(51) E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
(21) 406818
(22) 2014 01 13
(72) WIŚNIOWSKI ANDRZEJ, Wielogłowy (PL)
(73) WIŚNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Wielogłowy (PL)
(54) Słupek ogrodzeniowy zamknięty oraz kształtownik słupka
ogrodzeniowego
B1 (11) 231250
(41) 2017 06 05
(51) E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 415081
(22) 2015 12 02
(72) BARAŃSKI ZBIGNIEW, Babięty Wielkie (PL)
(73) PRODUCENT DRZWI BARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA IGNACY
BARAŃSKI I ZBIGNIEW BARAŃSKI, Babięty Wielkie (PL)
(54) Konstrukcja skrzydła drzwiowego o zwiększonych parametrach
użytkowych
B1 (11) 231425
(41) 2018 04 23
(51) E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 419050
(22) 2016 10 10
(72) WIŚNIEWSKI MARCIN BERNARD, Bydgoszcz (PL); POLASIK
ROBERT MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(73) STOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kruszyn Krajeński (PL)
(54) Sposób mocowania stalowego profilu wzmacniającego w po‑
limerowych profilach stolarki budowlanej
B1 (11) 231330
(41) 2018 06 04
(51) E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 419648
(22) 2016 11 30
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73) ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Sposób wytwarzania drzwi i/lub okien w konstrukcji ogniood‑
pornej
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(72) MUSZYŃSKI ŁUKASZ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) MUSZYŃSKI ŁUKASZ STUDIO REKLAMY KUMART,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(54) Wypełnienie, zwłaszcza do osłon okiennych
B1 (11) 231424
(41) 2018 05 07
(51) E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 419288
(22) 2016 10 28
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Wspornik pręta nośnego moskitiery zwijanej
B1 (11) 231386
(41) 2017 03 13
(51) E21D 11/15 (2006.01)
(21) 413715
(22) 2015 08 31
(72) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(73) DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Górnicza siatka okładzinowa
B1 (11) 231387
(41) 2017 03 13
(51) E21D 11/15 (2006.01)
(21) 413716
(22) 2015 08 31
(72) DUDEK MIKOŁAJ, Kraków (PL)
(73) DUMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice (PL)
(54) Siatka okładzinowa górnicza
B1 (11) 231342
(41) 2018 08 27
(51) F01D 17/14 (2006.01)
F04D 29/00 (2006.01)
F01D 5/14 (2006.01)
(21) 420609
(22) 2017 02 21
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Poznań (PL); GRZELCZAK MATEUSZ,
Potasze (PL)
(73) ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złotniki (PL); TURBO RS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób regulacji agregatu sprężającego i agregat sprężający
B1 (11) 231259
(41) 2017 07 03
(51) F01D 25/00 (2006.01)
F01D 25/28 (2006.01)
(21) 415691
(22) 2015 12 31
(72) WASZAK KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do regulacji zmiennej geometrii turbosprężarek

B1 (11) 231347
(41) 2018 06 04
(51) E06B 7/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
(21) 419659
(22) 2016 12 01
(72) ĆWIKILEWICZ MAREK, Kraków (PL); DZIEŻA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ĆWIKILEWICZ PIOTR, Kraków (PL)
(73) ĆWIKILEWICZ MAREK BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL);
DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Czerpnia powietrza

B1 (11) 231329
(41) 2018 03 26
(51) F01D 25/26 (2006.01)
B23P 15/00 (2006.01)
(21) 418767
(22) 2016 09 20
(72) TOMASZEWSKI KRYSTIAN, Elbląg (PL); BYZDRA PRZEMYSŁAW,
Elbląg (PL)
(73) PROXMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pasłęk (PL)
(54) Sposób obróbki powierzchni przylgowych wielkogabaryto‑
wych elementów o nieregularnych kształtach ograniczający paro‑
przepuszczalność na połączeniach wzajemnych płaszczyzn

B1 (11) 231423
(51) E06B 9/40 (2006.01)
G02B 1/10 (2015.01)
(21) 419233

B1 (11) 231350
(51) F02B 55/14 (2006.01)
F02B 55/02 (2006.01)
F02B 53/02 (2006.01)

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

(41) 2017 04 24
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(21) 416296
(22) 2016 02 26
(72) WALAWSKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) WALAWSKI MAREK, Gdynia (PL)
(54) Mechanizm zmiany ruchu obrotowego na posuwisty i posuwi‑
stego na obrotowy, z wirującymi tłokami oraz układ takich mecha‑
nizmów
B1 (11) 231453
(41) 2017 09 25
(51) F02C 7/10 (2006.01)
F02C 6/00 (2006.01)
F02C 1/06 (2006.01)
(21) 416479
(22) 2016 03 14
(72) FIJAŁKOWSKI STEFAN, Lublin (PL); WÓJCIK WŁADYSŁAW,
Lublin (PL)
(73) FIJAŁKOWSKI STEFAN, Lublin (PL); WÓJCIK WŁADYSŁAW,
Lublin (PL)
(54) Turbogenerator zespolony i sposób jego działania
B1 (11) 231367
(41) 2017 05 08
(51) F02C 7/268 (2006.01)
(21) 414612
(22) 2015 10 30
(72) SZCZEPANOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); GOLDYN MATEUSZ,
Warszawa (PL)
(73) General Electric Company, Schenectady (US)
(54) Układ rozruchowy turbiny gazowej i turbina gazowa
B1 (11) 231296
(41) 2014 08 04
(51) F02G 1/044 (2006.01)
(21) 402538
(22) 2013 01 24
(72) PŁASKA STANISŁAW, Lublin (PL); PŁASKA WOJCIECH,
Ciecierzyn Łagiewniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Maszyna tłokowa pracująca w obiegu Stirlinga
B1 (11) 231465
(41) 2017 06 05
(51) F03D 3/02 (2006.01)
F03D 3/04 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
(21) 415017
(22) 2015 11 30
(72) CZAPKA ANDRZEJ, Stary Ciepielów (PL)
(73) CZAPKA ANDRZEJ, Stary Ciepielów (PL)
(54) Turbina wiatrowa
B1 (11) 231450
(41) 2017 07 17
(51) F03D 3/06 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
(21) 415818
(22) 2016 01 16
(72) LORENC KAMIL, Miejsce Piastowe (PL)
(73) LORENC KAMIL, Miejsce Piastowe (PL)
(54) Wirnik turbiny wiatrowej
B1 (11) 231279
(41) 2018 03 26
(51) F03D 13/25 (2016.01)
F03B 13/12 (2006.01)
(21) 418662
(22) 2016 09 12
(72) KORZEŃSKI MIECZYSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) WUPROHYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Pływająca wyspa energetyczna do wytwarzania energii elek‑
trycznej z odnawialnych źródeł energii oraz sposób montażu tej
wyspy
B1 (11) 231369
(41) 2017 05 22
(51) F16C 33/10 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 414871
(22) 2015 11 20
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
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(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną
B1 (11) 231323
(41) 2017 05 22
(51) F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 414873
(22) 2015 11 20
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne wałka
B1 (11) 231324
(41) 2017 07 03
(51) F16C 39/06 (2006.01)
F16C 32/04 (2006.01)
(21) 415580
(22) 2015 12 29
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Hybrydowe łożysko wzdłużno‑promieniowe
B1 (11) 231426
(41) 2017 07 03
(51) F16H 1/16 (2006.01)
F16H 1/30 (2006.01)
(21) 415553
(22) 2015 12 28
(72) MASŁOWSKI MAREK, Rudnik nad Sanem (PL); CHŁOPEK
ŁUKASZ, Chrusty (PL)
(73) MASŁOWSKI MAREK FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
DORADZTWO TECHNICZNE MAREK MASŁOWSKI,
Rudnik nad Sanem (PL); CHŁOPEK ŁUKASZ, Chrusty (PL)
(54) Przekładnia bezluzowa zwłaszcza dla mechanizmów precy‑
zyjnych
B1 (11) 231252
(41) 2016 01 04
(51) F16H 1/28 (2006.01)
(21) 408681
(22) 2014 06 27
(72) BYDOŃ SŁAWOMIR, Kokotów (PL)
(73) BYDOŃ SŁAWOMIR ROBOTYKA.COM, Kokotów (PL)
(54) Przekładnia zębata mimośrodowa
B1 (11) 231345
(41) 2018 09 10
(51) F16K 1/18 (2006.01)
F16K 1/226 (2006.01)
(21) 420743
(22) 2017 03 06
(72) BEDNAREK BOGDAN, Sosnowiec (PL); JACHOWICZ ROMUALD,
Jaworzno (PL); PAJĄCZEK BOGUSŁAW, Katowice (PL); PŁATEK
IRENEUSZ, Będzin (PL); ŚLEBIODA WACŁAW, Katowice (PL)
(73) ENERGO‑EKO‑SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zawór klapowy
B1 (11) 231282
(41) 2018 06 04
(51) F16K 15/00 (2006.01)
F16K 15/14 (2006.01)
(21) 419652
(22) 2016 12 01
(72) GRONEK JAKUB, Dworek (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór zwrotny
B1 (11) 231218
(41) 2015 04 27
(51) F16L 11/08 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B29D 23/00 (2006.01)
B29C 47/04 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
(21) 405696
(22) 2013 10 18
(72) GIUSTO STEFANO, Vicenza (IT)
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(73) MAYENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgrów (PL)
(54) Sposób, linia produkcyjna i stacja robocza do ciągłej produkcji
wzmocnionego elastycznego węża oraz wąż produkowany tym
sposobem
B1 (11) 231308
(41) 2018 08 13
(51) F16L 47/22 (2006.01)
F16L 58/02 (2006.01)
F16L 59/16 (2006.01)
B29C 65/18 (2006.01)
(21) 420428
(22) 2017 02 06
(72) SKOCZYŃSKI KRZYSZTOF, Jabłonna (PL); WOŹNIAK ANDRZEJ,
Warszawa (PL)
(73) CONTROL TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Osłona złącza termokurczliwa z polietylenu z termoaktywnymi
znacznikami temperatury oraz sposób wytwarzania osłony złącza
termokurczliwej z polietylenu z termoaktywnymi znacznikami tem‑
peratury
B1 (11) 231344
(41) 2018 09 10
(51) F16L 55/175 (2006.01)
F16L 55/1645 (2006.01)
(21) 420731
(22) 2017 03 03
(72) KUŹNIAR SŁAWOMIR, Łańcut (PL)
(73) INSITUFORM TECHNOLOGIES LLC, Chesterfield (US)
(54) Urządzenie do utwardzania wewnętrznego wyłożenia żywicz‑
nego rurociągu
B1 (11) 231332
(41) 2018 11 19
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426239
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin ze znicza
B1 (11) 231333
(41) 2018 11 19
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426240
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL); MARDAROWICZ MAREK, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych ze znicza
B1 (11) 231334
(41) 2018 11 19
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F23J 15/02 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 426241
(22) 2018 07 06
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); PIOTROWICZ ADAM,
Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych podczas pa‑
lenia znicza
B1 (11) 231371
(41) 2017 07 17
(51) F21W 131/103 (2006.01)
F21S 8/08 (2006.01)
(21) 415796
(22) 2016 01 15
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(72) SIKORSKI LESZEK, Tczew (PL); KUJAŁOWICZ JACEK, Sopot (PL)
(73) PROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Sposób wytwarzania opraw dla ulicznych lamp LED‑owych
B1 (11) 231478
(41) 2018 02 26
(51) F22D 1/50 (2006.01)
F23J 15/04 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
(21) 418417
(22) 2016 08 22
(72) OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); GRAMATYKA FRANCISZEK, Gliwice (PL); HAUSNER
JERZY, Katowice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL); OSTROWSKI
ZIEMOWIT, Smolnica (PL); WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL)
(73) N‑ERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Sposób i instalacja przejęcia ciepła odzyskanego ze spalin
w obiegach chłodzenia wodnego
B1 (11) 231303
(41) 2017 12 18
(51) F23G 5/16 (2006.01)
(21) 420796
(22) 2017 03 09
(72) RYCHLICKI WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) EKO WTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do spalania paliw alternatywnych i stałych odpa‑
dów palnych oraz sposób spalania paliw alternatywnych i stałych
odpadów palnych
B1 (11) 231202
(41) 2016 06 20
(51) F23L 9/02 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
(21) 410557
(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)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wprowadzania powietrza dopalającego do komory
paleniskowej kotłów różnych typów
B1 (11) 231363
(41) 2017 02 13
(51) F23R 3/00 (2006.01)
F23R 3/02 (2006.01)
(21) 413495
(22) 2015 08 10
(72) SAŁEK JERZY, Jedlnia‑Letnisko (PL); SAŁEK JAROSŁAW,
Jedlnia‑Letnisko (PL); SAŁEK PAWEŁ, Jedlnia‑Letnisko (PL)
(73) SAŁEK JERZY, Jedlnia‑Letnisko (PL); SAŁEK JAROSŁAW,
Jedlnia‑Letnisko (PL); SAŁEK PAWEŁ, Jedlnia‑Letnisko (PL)
(54) Urządzenie do spalania olejów opałowych i utylizacji olejów
przepracowanych przez ich spalanie z wykorzystaniem ciepła po‑
wstającego w wyniku procesu spalania tychże olejów do ogrzewania
powietrza w pomieszczeniu, w którym to urządzenie się znajduje
B1 (11) 231340
(41) 2017 12 18
(51) F24B 1/192 (2006.01)
F23M 7/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
(21) 420092
(22) 2016 12 29
(72) CIEŚLAK MARIAN, Oława (PL); CIEŚLAK JANUSZ,
Godzikowice (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54) Kocioł, opalany słomą
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B1 (11) 231251
(41) 2016 09 12
(51) F24B 13/00 (2006.01)
(21) 411542
(22) 2015 03 11
(72) JANCZY LESZEK, Tarnów (PL); ZAGRODNIK SŁAWOMIR,
Więckowice (PL)
(73) JANCZY LESZEK, Tarnów (PL); ZAGRODNIK SŁAWOMIR,
Więckowice (PL); TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz (PL)
(54) Palnik zgazowanego biopaliwa, zwłaszcza pelletu drzewnego
B1 (11) 231384
(41) 2018 06 04
(51) F24D 12/02 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
(21) 419538
(22) 2016 11 21
(72) HILLE EWARYST, Warszawa (PL)
(73) HILLE EWARYST, Warszawa (PL)
(54) Układ energetyczny sumujący i akumulujący energię wiatrową,
połączony z siecią ciepłowniczą
B1 (11) 231328
(41) 2017 12 04
(51) F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
G05D 23/13 (2006.01)
G05D 23/30 (2006.01)
(21) 417308
(22) 2016 05 24
(72) KRZYWDA ROBERT, Poznań (PL)
(73) AUTOMAT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin (PL)
(54) Zestaw elementów elektronicznego stabilizatora ciepłej wody
użytkowej
B1 (11) 231430
(41) 2017 06 19
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
(21) 415172
(22) 2015 12 09
(30) RCD002693200‑005
2015 04 30
EM
(72) PIERNIKOWSKI PRZEMYSŁAW, Szpetal Górny (PL)
(73) INSTAL‑PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA
JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(54) Grzejnik rurowy, zwłaszcza centralnego ogrzewania
B1 (11) 231415
(41) 2017 12 04
(51) F24D 19/06 (2006.01)
(21) 417272
(22) 2016 05 20
(72) KŁODNICKI ANDRZEJ, Zagórki (PL)
(73) UPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zagórki (PL)
(54) Urządzenie wentylacyjne wykorzystujące ciepło z grzejnika
z filtrem H2O i regulacją wylotu powietrza
B1 (11) 231209
(41) 2017 08 16
(51) F24H 1/24 (2006.01)
(21) 418103
(22) 2016 07 26
(72) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(54) Kocioł centralnego ogrzewania, dolnego spalania, opalany
drewnem zwłaszcza do współpracy z buforem cieczowym
B1 (11) 231454
(41) 2017 09 25
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23N 5/24 (2006.01)
F17D 1/075 (2006.01)
(21) 416525
(22) 2016 03 16
(72) WIŚNIOWICZ JAN, Tarnów (PL)
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(73) GAZOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawicz (PL)
(54) Sposób sterowania kotłem kotłowni stacji redukcyjnej gazu
oraz kotłownia stacji redukcyjnej gazu
B1 (11) 231368
(41) 2017 05 22
(51) F24T 10/10 (2018.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)
(21) 414863
(22) 2015 11 20
(72) WOŁOSZYN JERZY, Kraków (PL); GOŁAŚ ANDRZEJ,
Kraków (PL); DZIARMAGOWSKI MAREK, Kraków (PL); FALKUS JAN,
Kraków (PL)
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C12P 19/04 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)

2

231322*
231322*
231315
231459
231459*
231449
231244
231245
231246
231247
231248
231249
231365
231365*
231365*
231365*
231365*
231203*
231203*
231327
231327*
231206*
231389*
231389*
231472*
231331
231233
231233*
231232
231236
231236*
231236*
231463
231277
231245*
231238
231461
231351
231364
231362
231395
231395*
231396
231396*
231237
231470
231470*
231470*
231471
231471*
231471*
231358
231358*
231398
231361*
231361*
231220
231220*
231414
231414*
231466
231220*
231361
231220*
231414*
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/22 (2006.01)
C23C 14/48 (2006.01)
C25C 1/10 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 5/00 (2006.01)
C25D 21/16 (2006.01)
C25D 21/18 (2006.01)
C30B 29/04 (2006.01)
D04C 1/00 (2006.01)
D04C 1/12 (2006.01)
D04H 1/00 (2006.01)
D06M 11/79 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
D21H 11/00 (2006.01)
D21H 11/14 (2006.01)
D21H 19/18 (2006.01)
E01B 5/02 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E01C 7/00 (2006.01)
E01C 21/00 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E02D 3/12 (2006.01)
E03F 5/10 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/76 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 1/90 (2006.01)
E04B 2/04 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/21 (2006.01)
E04H 15/26 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E04H 17/10 (2006.01)
E04H 17/24 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21F 15/00 (2006.01)
F01D 17/14 (2006.01)
F01D 5/14 (2006.01)
F01D 25/00 (2006.01)
F01D 25/28 (2006.01)

2

231462
231462*
231462*
231223*
231257
231257*
231223
231223*
231416*
231382
231382*
231253*
231216*
231391*
231391
231391*
231203
231431
231460
231460*
231460*
231211
231235
231235*
231397*
231409*
231435*
231304
231304*
231304*
231304*
231304*
231408
231313
231304*
231304*
231356*
231304*
231304*
231433*
231359
231302
231302*
231302*
231302*
231313*
231313*
231250
231250*
231425
231425*
231330
231330*
231330*
231347
231423
231424
231424*
231386
231387
231233*
231342
231342*
231259
231259*

1

2

F01D 25/26 (2006.01) 231329
F01N 1/10 (2006.01)
231402*
F01P 11/12 (2006.01)
231402*
F02B 55/14 (2006.01) 231350
F02B 55/02 (2006.01) 231350*
F02B 53/02 (2006.01) 231350*
F02C 7/10 (2006.01)
231453
F02C 6/00 (2006.01)
231453*
F02C 1/06 (2006.01)
231453*
F02C 7/268 (2006.01) 231367
F02G 1/044 (2006.01) 231296
F03B 13/12 (2006.01) 231279*
F03D 3/02 (2006.01)
231465
F03D 3/04 (2006.01)
231465*
F03D 3/06 (2006.01)
231465*
F03D 3/06 (2006.01)
231450
F03D 13/10 (2016.01) 231450*
F03D 13/25 (2016.01) 231279
F03D 9/00 (2016.01)
231384*
F04D 29/00 (2006.01) 231342*
F16C 33/10 (2006.01) 231369
F16C 32/04 (2006.01) 231369*
F16C 39/06 (2006.01) 231323
F16C 32/04 (2006.01) 231323*
F16C 39/06 (2006.01) 231324
F16C 32/04 (2006.01) 231324*
F16F 1/04 (2006.01)
231281*
F16H 3/44 (2006.01)
231480*
F16H 1/16 (2006.01)
231426
F16H 1/30 (2006.01)
231426*
F16H 1/28 (2006.01)
231252
F16K 1/18 (2006.01)
231345
F16K 1/226 (2006.01) 231345*
F16K 15/00 (2006.01) 231282
F16K 15/14 (2006.01) 231282*
F16L 59/02 (2006.01) 231409*
F16L 11/08 (2006.01) 231218
F16L 47/22 (2006.01) 231308
F16L 58/02 (2006.01) 231308*
F16L 59/16 (2006.01) 231308*
F16L 55/175 (2006.01) 231344
F16L 55/1645 (2006.01) 231344*
F17D 1/075 (2006.01) 231454*
F21S 8/08 (2006.01)
231371*
F21S 8/04 (2006.01)
231289*
F21V 35/00 (2006.01) 231332
F21V 37/00 (2006.01) 231332*
F21V 35/00 (2006.01) 231333
F21V 37/00 (2006.01) 231333*
F21V 35/00 (2006.01) 231334
F21V 37/00 (2006.01) 231334*
F21W 131/103 (2006.01) 231371
F21W 131/40 (2006.01) 231289*
F22D 1/50 (2006.01)
231478
F23C 7/02 (2006.01)
231202*
F23G 5/16 (2006.01)
231303
F23G 7/10 (2006.01)
231340*
F23J 15/02 (2006.01) 231332*
F23J 15/02 (2006.01) 231333*
F23J 15/02 (2006.01) 231334*
F23J 15/04 (2006.01) 231478*
F23L 9/02 (2006.01)
231202
F23M 7/00 (2006.01)
231340*
F23N 5/24 (2006.01)
231454*
F23R 3/00 (2006.01)
231363

Nr 2/2019

1

2

1

2

F23R 3/02 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
F24B 13/00 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24D 11/02 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F24S 60/30 (2018.01)
F24T 10/10 (2018.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F25B 30/06 (2006.01)
F27B 3/24 (2006.01)
F28D 20/00 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
F41G 7/30 (2006.01)
F42B 10/50 (2006.01)
F42B 10/66 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 21/02 (2006.01)
G01B 5/30 (2006.01)
G01B 5/25 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/32 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 3/10 (2006.01)
G01B 3/08 (2006.01)
G01C 13/00 (2006.01)
G01C 15/06 (2006.01)
G01H 13/00 (2006.01)
G01J 3/26 (2006.01)
G01M 17/02 (2006.01)
G01N 33/68 (2006.01)
G01N 33/52 (2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
G01N 33/38 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
G01N 1/44 (2006.01)
G01N 3/40 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
G01N 29/12 (2006.01)
G01N 29/44 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
G01N 27/28 (2006.01)
G01R 33/30 (2006.01)
G01R 11/24 (2006.01)
G01R 22/00 (2006.01)
G01R 27/20 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01S 17/00 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
G01S 13/88 (2006.01)
G01S 7/41 (2006.01)
G01S 17/00 (2006.01)

231363*
231340
231251
231384
231384*
231328
231328*
231430
231415
231368*
231347*
231340*
231209
231454
231479*
231368
231478*
231368*
231263
231479*
231430*
231430*
231346
231346*
231346*
231385
231385*
231385*
231307
231307*
231299
231299*
231370
231336*
231336*
231370*
231336
231337*
231416*
231354*
231469*
231469*
231394*
231299*
231457
231457*
231306
231335
231318
231318*
231337
231337*
231219
231219*
231269*
231295
231295*
231290
231224
231242*
231370*
231321
231321*
231321*
231400

G01S 17/89 (2006.01)
G01S 7/03 (2006.01)
G01V 8/10 (2006.01)
G02B 27/22 (2018.01)
G02B 1/10 (2015.01)
G02B 5/08 (2006.01)
G02B 1/10 (2015.01)
G02B 3/08 (2006.01)
G03B 17/53 (2006.01)
G03B 17/55 (2006.01)
G05B 19/418 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G05B 11/01 (2006.01)
G05D 23/13 (2006.01)
G05D 23/30 (2006.01)
G05F 1/70 (2006.01)
G06F 17/00 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
G06T 15/00 (2011.01)
G08B 13/02 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
G10H 1/06 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
G10L 21/0272 (2013.01)
G10L 25/18 (2013.01)
G10L 19/022 (2013.01)
G21C 3/44 (2006.01)
H01F 7/00 (2006.01)
H01F 3/00 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 11/54 (2013.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/22 (2006.01)
H01L 35/34 (2006.01)
H01L 41/193 (2006.01)
H01L 41/45 (2013.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0392 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 31/04 (2014.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 31/0232 (2014.01)
H01M 12/08 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 1/00 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 9/00 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
H02K 21/02 (2006.01)
H02K 21/26 (2006.01)
H02M 3/00 (2006.01)
H02M 1/42 (2007.01)
H02P 5/00 (2016.01)
H02S 40/22 (2014.01)
H04B 1/38 (2015.01)
H04B 1/18 (2006.01)

231400*
231293*
231370*
231355*
231423*
231416
231416*
231287*
231210
231210*
231401*
231288
231288*
231328*
231328*
231305*
231400*
231228
231229*
231355*
231285
231355*
231325
231325*
231399
231402
231399*
231399*
231399*
231319*
231380
231380*
231243
231243*
231243*
231260
231260*
231239
231239*
231201*
231201*
231201*
231393*
231393*
231379
231379*
231379*
231379*
231379*
231287*
231242
231207
231207*
231305
231411
231411*
231390
231390*
231348
231311*
231284
231294*
231287
231293
231293*

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

H04B 10/2575 (2013.01) 231293*
H04B 5/00 (2006.01)
231291
H04N 5/225 (2006.01) 231228*

1

2

H04N 5/225 (2006.01) 231229
H05K 1/14 (2006.01)
231289

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

231201
231202
231203
231204
231205
231206
231207
231208
231209
231210
231211
231212
231213
231214
231215
231216
231217
231218
231219
231220
231221
231222
231223
231224
231225
231226
231227
231228
231229
231230
231231
231232
231233
231234
231235
231236
231237
231238
231239
231240
231241
231242
231243
231244
231245
231246
231247
231248
231249
231250
231251
231252
231253

B82Y 40/00 (2011.01)
F23L 9/02 (2006.01)
D21H 19/18 (2006.01)
A61J 3/07 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B32B 25/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
G03B 17/53 (2006.01)
E01D 2/04 (2006.01)
B62D 57/024 (2006.01)
C07C 235/54 (2006.01)
C07C 235/54 (2006.01)
C07D 205/08 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
C07D 285/14 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)
G01N 33/02 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
C04B 7/06 (2006.01)
C04B 22/02 (2006.01)
C25D 21/16 (2006.01)
G01R 33/02 (2006.01)
C07C 255/49 (2006.01)
C07D 265/38 (2006.01)
A47K 10/08 (2006.01)
G06F 1/20 (2006.01)
H04N 5/225 (2006.01)
A61K 39/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
C09K 11/04 (2006.01)
C09K 8/56 (2006.01)
C07F 17/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
C09K 11/55 (2006.01)
C10L 10/06 (2006.01)
C10C 3/08 (2006.01)
H01G 9/035 (2006.01)
A23L 7/109 (2016.01)
A21D 2/36 (2006.01)
H01M 12/08 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
F24B 13/00 (2006.01)
F16H 1/28 (2006.01)
C03B 37/00 (2006.01)

231254
231255
231256
231257
231258
231259
231260
231261
231262
231263
231264
231265
231266
231267
231268
231269
231270
231271
231272
231273
231274
231275
231276
231277
231278
231279
231280
231281
231282
231283
231284
231285
231286
231287
231288
231289
231290
231291
231292
231293
231294
231295
231296
231297
231298
231299
231300
231301
231302
231303
231304
231305
231306

B01D 53/62 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 209/48 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
F01D 25/00 (2006.01)
H01G 9/022 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
F27B 3/24 (2006.01)
C07C 15/30 (2006.01)
C07C 15/28 (2006.01)
B62D 53/06 (2006.01)
A47G 19/22 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
B60L 9/00 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
A61K 36/185 (2006.01)
B60R 19/18 (2006.01)
A01G 3/08 (2006.01)
A01D 46/20 (2006.01)
C10B 27/04 (2006.01)
C07D 207/404 (2006.01)
F03D 13/25 (2016.01)
B60L 5/22 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
F16K 15/00 (2006.01)
A61B 1/045 (2006.01)
H02M 1/42 (2007.01)
G08B 13/02 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
H02S 40/22 (2014.01)
G05B 15/02 (2006.01)
H05K 1/14 (2006.01)
G01R 27/20 (2006.01)
H04B 5/00 (2006.01)
B62D 1/04 (2006.01)
H04B 1/38 (2015.01)
B60L 9/22 (2006.01)
G01R 11/24 (2006.01)
F02G 1/044 (2006.01)
B21J 13/02 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
E04H 17/20 (2006.01)
F23G 5/16 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
G01N 3/40 (2006.01)
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231307
231308
231309
231310
231311
231312
231313
231314
231315
231316
231317
231318
231319
231320
231321
231322
231323
231324
231325
231326
231327
231328
231329
231330
231331
231332
231333
231334
231335
231336
231337
231338
231339
231340
231341
231342
231343
231344
231345
231346
231347
231348
231349
231350
231351
231352
231353
231354
231355
231356
231357
231358
231359
231360
231361
231362
231363
231364
231365
231366
231367
231368
231369
231370
231371

G01B 5/30 (2006.01)
F16L 47/22 (2006.01)
A01C 11/02 (2006.01)
A01C 11/02 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
A61K 51/04 (2006.01)
E04B 2/88 (2006.01)
B01J 23/26 (2006.01)
C08L 7/02 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
B28B 1/54 (2006.01)
G01N 21/05 (2006.01)
C01B 32/907 (2017.01)
B22D 25/06 (2006.01)
G01S 13/00 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)
F16C 39/06 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
B60B 27/02 (2006.01)
C09J 175/04 (2006.01)
F24D 17/00 (2006.01)
F01D 25/26 (2006.01)
E06B 3/673 (2006.01)
C09K 5/04 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01C 15/06 (2006.01)
G01N 29/12 (2006.01)
A44C 15/00 (2006.01)
B64D 13/00 (2006.01)
F24B 1/192 (2006.01)
A47L 9/14 (2006.01)
F01D 17/14 (2006.01)
A61C 19/04 (2006.01)
F16L 55/175 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
F41G 7/30 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
H02K 21/26 (2006.01)
B62D 49/08 (2006.01)
F02B 55/14 (2006.01)
C10L 1/06 (2006.01)
B24D 7/10 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
B60C 23/06 (2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)
B27F 7/00 (2006.01)
B24D 3/06 (2006.01)
C11D 11/00 (2006.01)
E04H 13/00 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C10L 3/08 (2006.01)
F23R 3/00 (2006.01)
C10L 1/224 (2006.01)
C09B 45/24 (2006.01)
B65D 19/34 (2006.01)
F02C 7/268 (2006.01)
F24T 10/10 (2018.01)
F16C 33/10 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
F21W 131/103 (2006.01)

231372
231373
231374
231375
231376
231377
231378
231379
231380
231381
231382
231383
231384
231385
231386
231387
231388
231389
231390
231391
231392
231393
231394
231395
231396
231397
231398
231399
231400
231401
231402
231403
231404
231405
231406
231407
231408
231409
231410
231411
231412
231413
231414
231415
231416
231417
231418
231419
231420
231421
231422
231423
231424
231425
231426
231427
231428
231429
231430
231431
231432
231433
231434
231435
231436

C07D 311/92 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
A61G 7/00 (2006.01)
B62B 13/00 (2006.01)
A01C 3/02 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01F 7/00 (2006.01)
B60J 7/04 (2006.01)
D04C 1/00 (2006.01)
B60P 1/46 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
A21C 9/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
H02K 16/04 (2006.01)
D21H 11/00 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C07K 14/315 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
G10H 1/06 (2006.01)
G01S 17/00 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
G10K 11/16 (2006.01)
C06B 23/00 (2006.01)
B01D 71/10 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
B60R 16/02 (2006.01)
C04B 20/02 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
H02J 9/00 (2006.01)
B60R 19/34 (2006.01)
B01J 20/02 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
G02B 5/08 (2006.01)
A61K 38/28 (2006.01)
A61K 31/436 (2006.01)
B02C 19/06 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
B65D 85/10 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/54 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
F16H 1/16 (2006.01)
A47G 19/26 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
A01C 9/04 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
E01B 5/02 (2006.01)
B65B 5/04 (2006.01)
A63B 9/00 (2006.01)
C07F 15/00 (2006.01)
C08J 9/228 (2006.01)
B29C 33/10 (2006.01)
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231437
231438
231439
231440
231441
231442
231443
231444
231445
231446
231447
231448
231449
231450
231451
231452
231453
231454
231455
231456
231457
231458

C03C 25/36 (2006.01)
C02F 11/10 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A01C 7/20 (2006.01)
C02F 1/463 (2006.01)
A23L 7/109 (2016.01)
C07F 15/04 (2006.01)
C08F 8/12 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
F03D 3/06 (2006.01)
B60J 7/08 (2006.01)
B29B 13/06 (2006.01)
F02C 7/10 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
B27K 5/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
G01N 1/28 (2006.01)
B60S 5/06 (2006.01)

231459
231460
231461
231462
231463
231464
231465
231466
231467
231468
231469
231470
231471
231472
231473
231474
231475
231476
231477
231478
231479
231480

C08L 17/00 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C09K 17/06 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
F03D 3/02 (2006.01)
C12N 9/62 (2006.01)
A01N 65/08 (2009.01)
C07D 301/32 (2006.01)
C07K 5/11 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
B01F 5/00 (2006.01)
B66D 1/44 (2006.01)
C07D 213/36 (2006.01)
C07F 9/30 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
F22D 1/50 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
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UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 1638574
(54) Nowe zastosowanie farmaceutyczne pochodnych staurosporyny
(73) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) 20.09.2017, EU/1/17/1218, Komisja Europejska (EU)
(95) midostauryna lub jej sól do zastosowania w granicach ochro‑
ny przyznanej patentem PL/EP 1638574
(94) 17.06.2024 - 17.06.2029
(68) 1644019
(54) Związki amfetaminy odporne na nadużywanie
(73) Shire LLC, FLORENCE (US)
(93) 31.07.2017, 24168 do 24170, Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (PL)
(93) 01.02.2013, PL08081/0050-2, Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency (GB)
(95) LISDEKSAMFETAMINA, opcjonalnie w postaci mesylanu lub
chlorowodorku
(94) 01.06.2024 - 01.02.2028
(68) 1673106
(54) Optymalizowana ekspresja L1 HPV 45 w drożdżach
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., RAHWAY (US)
(93) 12.06.2015, EU/1/15/1007, Komisja europejska (EU)
(95) białko HPV 45 L1 wytworzone sposobem wg patentu PL/EP
1673106
(94) 24.09.2024 - 24.09.2029
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(68) 1687329
(54) Zoptymalizowana ekspresja HPV 58 L1 u drożdży
(73) MERCK SHARP & DOHME CORP., RAHWAY (US)
(93) 12.06.2015, EU/1/15/1007, Komisja Europejska (EU)
(95) białko HPV 58 L1 wytworzone sposobem wg patentu PL/EP
1687329
(94) 10.11.2024 - 10.11.2029
(68) 1751109
(54) Nowa kompozycja grzybobójcza zawierająca pochodną piry‑
dyloetylobenzamidu i związek zdolny do hamowania transportu
elektronów łańcucha oddechowego w fitopatogennych organi‑
zmach grzybowych
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM (DE)
(93) 26.05.2014, R-82/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 12.12.2013, AMM 2130152, DIRECTION GENERALE DE
L’ALIMENTATION SOUS DIRECTION DE
LA QUALITE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX (FR)
(95) fluopyram i trifloksystrobina
(94) 10.02.2025 - 12.12.2028
(68) 1751276
(54) Szczepionka zawierająca atenuowane pestiwirusy
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM AM
RHEIN (DE)
(93) 29.12.2014, EU/2/14/176, Komisja Europejska (EU)
(95) zmodyfikowany, żywy, niecytopatyczny wirus wirusowej
biegunki bydła typu 2 (BVDV-2)
(94) 18.05.2025 - 29.12.2029
(68) 1751276
(54) Szczepionka zawierająca atenuowane pestiwirusy
(73) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM AM
RHEIN (DE)
(93) 29.12.2014, EU/2/14/176, Komisja Europejska (EU)
(95) zmodyfikowany, żywy, niecytopatyczny wirus wirusowej
biegunki bydła typu 1 (BVDV-1)
(94) 18.05.2025 - 29.12.2029
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1773816
Modulatory transporterów posiadających kasetę wiążącą ATP
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON (US)
25.07.2012, EU/1/12/782/001 do 002, Komisja Europejska (EU)
iwakaftor lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
24.06.2025 - 25.07.2027

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

1789390
Pirydylowe inhibitory szlaku sygnałowego hedgehog
Genentech, Inc., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
Curis, Inc., LEXINGTON (US)
17.07.2013, EU/1/13/848, Komisja Europejska (EU)
20.09.2013, 62497, SWISSMEDIC (CH)
Wismodegib oraz jego sole i solwaty
02.09.2025 - 17.07.2028

(68) 1849470
(54) Lek przeciwrakowy zawierający alfa,alfa,alfa-trifluorotymidynę
i inhibitor fosforylazy tymidynowej
(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., TOKYO (JP)
(93) 27.04.2016, EU/1/16/1096, Komisja Europejska (EU)
(95) Triflurydyna i typiracyl do zastosowania według patentu PL/
EP 1849470
(94) 25.01.2026 - 25.01.2031
(68) 1907382
(54) Pochodne nitrokatecholowe jako inhibitory COMT
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(73)
(93)
(95)
(94)

Bial-Portela & CA, S.A., S. MAMEDE DO CORONADO (PT)
28.06.2016, EU/1/15/1066, Komisja Europejska (EU)
OPIKAPON
26.07.2026 - 28.06.2031

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

2068907
Połączone glicerolem PEGylowane cukry i glikopeptydy
Novo Nordisk A/S, BAGSVÆRD (DK)
07.06.2017, EU/1/17/1193, Komisja Europejska (EU)
PEGYLOWANY NONAKOG BETA
04.10.2027 - 07.06.2032

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

2107069
Nowe pochodne insuliny
NOVO NORDISK A/S, BAGSVÆRD (DK)
23.01.2013, EU/1/12/807/001, Komisja Europejska (EU)
23.01.2013, EU/1/12/807/004 do 005, Komisja Europejska (EU)
23.01.2013, EU/1/12/807/007 do 009, Komisja Europejska (EU)
23.01.2013, EU/1/12/807/012 do 013, Komisja Europejska (EU)
23.01.2013, EU/1/12/807/015, Komisja Europejska (EU)
insulina degludec
22.07.2024 - 23.01.2028

(68) 2161336
(54) Ludzkie przeciwciała monoklonalne przeciwko białku Program‑
med Death 1 (PD-1) oraz sposoby leczenia raka z zastosowaniem
samych przeciwciał anty-PD-1 lub w połączeniu z innymi środkami
immunoterapeutycznymi
(73) ONO Pharmaceutical Co., Ltd., OSAKA (JP)
(73) E. R. Squibb & Sons, L.L.C., PRINCETON (US)
(93) 24.06.2015, EU/1/15/1014, Komisja Europejska (EU)
(95) niwolumab
(94) 02.05.2026 - 24.06.2030
(68) 2213652
(54) Pochodne stilbenu i ich zastosowanie do wiązania i obrazowa‑
nia płytek amyloidowych
(73) The Trustees of The University of Pennsylvania,
PHILADELPHIA (US)
(93) 24.02.2014, EU/1/13/906, Komisja Europejska (EU)
(95) FLORBETABEN (18F)
(94) 19.12.2025 - 24.02.2029
(68) 194758
(54) Zastosowanie podstawionych 3,5-difenylo-1,2,4-triazoli, pre‑
parat zawierający podstawione 3,5-difenylo-1,2,4-triazole, nowe
podstawione 3,5-difenylo-1,2,4-triazole preparat je zawierający, ich
zastosowanie oraz sposób wytwarzania nowych podstawionych
3,5-difenylo-1,2,4-triazoli
(73) NOVARTIS AG, BAZYLEA (CH)
(93) 31.08.2006, EU/1/06/356/001 do 006, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) Deferazyroks i jego farmaceutycznie dopuszczalne sole
(94) 31.08.2021 - 28.02.2022 (przedłużenie obowiązywania)
(68) 203342
(54) Mieszanina chwastobójcza, sposób zwalczania niepożądanej
roślinności i zastosowanie mieszaniny chwastobójczej
(73) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) 20.02.2014, R-21/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 18.12.2012, 3263, Bundesamt für Ernährungssicherheit (AT)
(95) tritosulfuron lub jego użyteczne w rolnictwie sole i florasu‑
lam lub jego użyteczne w rolnictwie sole
(94) 30.08.2021 - 30.08.2026
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
patentu europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, datę publikacji o udzieleniu lub zmianie patentu europejskiego,
rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu lub zmianie patentu, numer patentu
europejskiego.
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T5 (97) 31 07 2013
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T5 (97) 09 12 2015
T3 (97) 29 08 2018
T5 (97) 13 04 2011
T5 (97) 21 10 2015
T4 (97) 27 06 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 25 07 2018
T5 (97) 09 07 2014
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 04 04 2018
T4 (97) 04 04 2018
T3 (97) 08 08 2018
T5 (97) 10 09 2014
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 28 03 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T5 (97) 18 03 2015
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 11 07 2018
T4 (97) 11 07 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 22 08 2018

2018/40
2018/38
2018/24
2018/34
2018/42
2018/33
2018/39
2018/31
2018/30
2018/33
2018/13
2018/38
2018/37
2013/31
2018/35
2018/39
2018/33
2018/37
2018/39
2018/18
2018/37
2018/34
2018/36
2015/50
2018/35
2011/15
2015/43
2018/26
2018/39
2018/35
2018/36
2018/30
2014/28
2018/35
2018/42
2018/29
2018/14
2018/14
2018/32
2014/37
2018/36
2018/13
2018/32
2018/34
2018/38
2018/32
2018/36
2018/36
2018/44
2018/36
2015/12
2018/36
2018/22
2018/28
2018/28
2018/31
2018/34

EP 1627360 B1
EP 1654297 B1
EP 1656027 B1
EP 1666688 B1
EP 1667809 B1
EP 1672283 B1
EP 1688593 B1
EP 1704800 B1
EP 1716609 B1
EP 1729810 B1
EP 1735490 B1
EP 1744733 B1
EP 1771192 B1
EP 1778501 B1
EP 1797057 B1
EP 1811866 B1
EP 1811868 B1
EP 1825109 B1
EP 1830659 B1
EP 1865669 B1
EP 1877770 B1
EP 1885245 B1
EP 1905812 B1
EP 1915349 B1
EP 1920065 B1
EP 1947347 B1
EP 1950521 B1
EP 1951618 B1
EP 1954748 B1
EP 1960850 B1
EP 1975840 B1
EP 1979666 B1
EP 1984503 B1
EP 1986661 B1
EP 1990015 B1
EP 1993862 B1
EP 1999767 B1
EP 1999767 B1
EP 2004201 B1
EP 2004419 B1
EP 2007362 B1
EP 2018225 B1
EP 2018905 B1
EP 2021295 B1
EP 2024114 B1
EP 2026420 B1
EP 2054195 B1
EP 2057337 B1
EP 2060018 B1
EP 2062724 B1
EP 2069572 B1
EP 2070341 B1
EP 2083894 B1
EP 2084515 B1
EP 2084515 B1
EP 2088877 B1
EP 2091432 B1
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T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 22 08 2018
T5 (97) 05 09 2012
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 04 07 2018
T4 (97) 04 07 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 13 06 2018
T4 (97) 13 06 2018
T5 (97) 18 02 2015
T5 (97) 26 01 2011
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 25 07 2018
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T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
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T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
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T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
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2015/28
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2013/48
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2018/34
2018/36

EP 2096259 B1
EP 2097237 B1
EP 2098380 B1
EP 2098783 B1
EP 2099089 B1
EP 2099596 B1
EP 2109637 B1
EP 2111094 B1
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26 09 2018
05 12 2018
01 08 2018
22 08 2018
26 09 2018
12 09 2018
29 08 2018
26 09 2018
26 09 2018
03 10 2018
05 09 2018
21 11 2018
05 12 2018
22 08 2018
22 08 2018
15 08 2018
25 07 2018
05 12 2018
29 08 2018
12 09 2018
17 10 2018
19 09 2018
15 08 2018
12 09 2018
12 09 2018
29 08 2018
05 09 2018
12 09 2018
07 11 2018
12 09 2018
08 08 2018
19 09 2018
26 09 2018
17 10 2018
03 10 2018

Nr 2/2019
2018/41
2018/39
2018/43
2018/37
2018/36
2018/39
2018/39
2018/39
2018/43
2018/32
2018/39
2018/40
2018/44
2018/35
2018/33
2018/34
2018/39
2018/40
2018/33
2018/39
2018/49
2018/31
2018/34
2018/39
2018/37
2018/35
2018/39
2018/39
2018/40
2018/36
2018/47
2018/49
2018/34
2018/34
2018/33
2018/30
2018/49
2018/35
2018/37
2018/42
2018/38
2018/33
2018/37
2018/37
2018/35
2018/36
2018/37
2018/45
2018/37
2018/32
2018/38
2018/39
2018/42
2018/40

EP 3237701 B1
EP 3237808 B1
EP 3237822 B1
EP 3239648 B1
EP 3240154 B1
EP 3240763 B1
EP 3240965 B1
EP 3241068 B1
EP 3244746 B1
EP 3245733 B1
EP 3245754 B1
EP 3246321 B1
EP 3246499 B1
EP 3247459 B1
EP 3247834 B1
EP 3250710 B1
EP 3250770 B1
EP 3251240 B1
EP 3251490 B1
EP 3251955 B1
EP 3253903 B1
EP 3255351 B1
EP 3255946 B1
EP 3258674 B1
EP 3259437 B1
EP 3263231 B1
EP 3263452 B1
EP 3264765 B1
EP 3264766 B1
EP 3265359 B1
EP 3267681 B1
EP 3267683 B1
EP 3271013 B1
EP 3272187 B1
EP 3274520 B1
EP 3279405 B1
EP 3282696 B1
EP 3283506 B1
EP 3284204 B1
EP 3284664 B1
EP 3286498 B1
EP 3288588 B1
EP 3291940 B1
EP 3291941 B1
EP 3291987 B1
EP 3292049 B1
EP 3294270 B1
EP 3295916 B1
EP 3295954 B1
EP 3302993 B1
EP 3305302 B1
EP 3310543 B1
EP 3322309 B1
EP 3324635 B1

36
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
396617
397747
399300

08/2013
15/2013
25/2013

399433
400121
401654

25/2013
03/2014
22/2013

Nr 2/2019
402305
403029
403818
404895
404983
405613
406146
406757
407269
407787
408534
408682
408791
408793
408794
408795
408796
408797
408835
409642
410069
410086
410230
410419
410508
u)
410754
410803
u)
410910
410934
411039
411167
411347
411957
412268
412497
412830
413087
413088
413228
u)
413398
413484
413846
413992
u)
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14/2014
19/2014
23/2014
03/2015
08/2014
08/2015
11/2015
14/2015
18/2015
21/2015
26/2015
01/2016
18/2015
08/2015
08/2015
08/2015
08/2015
02/2016
02/2016
08/2016
10/2016
10/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016
16/2016
17/2016
18/2016
22/2016
24/2016
25/2016
01/2017
02/2017
02/2017
03/2017
04/2017
04/2017
06/2017
07/2017

413993
413994
414222
414260
414418
414490
u)
414776
414847
415046
u)
415216
415256
415310
415440
415492
415697
415737
415892
415926
416527
416528
416715
416766
417031
417058
417530
417709
417793
417970
418112
418156
418294
418527
418691
418877
418928
418988
419165
419209
419427
419553
419622
419709
u)
420062

07/2017
07/2017
08/2017
08/2017
09/2017
10/2017
11/2017
11/2017
12/2017
13/2017
13/2017
13/2017
14/2017
21/2016
14/2017
15/2017
17/2017
16/2017
20/2017
20/2017
21/2017
21/2017
23/2017
23/2017
26/2017
15/2017
01/2018
03/2018
03/2018
04/2018
04/2018
06/2018
07/2018
06/2017
12/2018
08/2018
09/2018
09/2018
11/2018
12/2018
12/2018
13/2018
14/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

37
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).
387845
400399
u)
401059
403239
403342
403453
403734

22/2010
04/2014
08/2013
20/2014
20/2014
21/2014
23/2014

403740
406554
u)
410653
411273
411422
411586
411844

23/2014
13/2015
13/2016
17/2016
18/2016
20/2016
21/2016

414346
415232
415924
u)
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11/2016
13/2016
16/2017

416526
u)
423600

20/2017
10/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
397690
400594
406858
407648
407649
407945
408629
409144
411453
412462

14/2013
05/2014
15/2015
20/2015
20/2015
22/2015
01/2016
04/2016
19/2016
25/2016

412545
412889
412891
413555
414264
414326
414497
414644
414971

25/2016
01/2017
01/2017
05/2017
08/2017
08/2017
15/2016
10/2017
12/2017

39
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL
albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je
wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 194206 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SGL CARBON POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Racibórz, Polska 271187824 i dokonanie wpisu: COBEX POLSKA
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Pol‑
ska 271187824

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Pol‑
ska 271187824

(B1) 194858 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(B1) 213559 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Momentive Specialty
Chemicals GmbH, Iserlohn, Niemcy i dokonanie wpisu: Hexion
GmbH, Iserlohn, Niemcy

(B1) 194949 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB, Göte‑
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie‑
bolag, Göteborg, Szwecja

(B1) 214403 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 195312 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166

(B1) 214404 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 195312 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 198821 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ABB TECHNOLOGY AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(B1) 202674 2018 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HYOSUNG CORPORATION, Seoul,
Korea Południowa i dokonanie wpisu: HYOSUNG ADVANCED MA‑
TERIALS CORPORATION, Seul, Korea Południowa
(B1) 208966 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Momentive Specialty
Chemicals GmbH, Iserlohn, Niemcy i dokonanie wpisu: Hexion
GmbH, Iserlohn, Niemcy
(B1) 210865 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKE‑
SKUS, Espoo, Finlandia i dokonanie wpisu: Infinited Fiber Company
Oy, Espoo, Finlandia
(B1) 211105 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Pol‑
ska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kato‑
wice, Polska 271981166
(B1) 211105 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 212063 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 212083 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(B1) 212117 2018 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Sanofi Pasteur Biologics, LLC, Cam‑
bridge, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Emergent
Product Development Gaithersburg Inc., Gaithersburg, Stany Zjed‑
noczone Ameryki
(B1) 212595 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Momentive Specialty
Chemicals GmbH, Iserlohn, Niemcy i dokonanie wpisu: Hexion
GmbH, Iserlohn, Niemcy
(B1) 212613 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SGL CARBON POLSKA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Racibórz, Polska 271187824 i dokonanie wpisu: COBEX POLSKA

(B1) 214697 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 215874 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 216182 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 052025784 i dokonanie
wpisu: SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Zabłudów, Polska 052025784
(B1) 216337 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LOCKPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 472243151
i dokonanie wpisu: ŁUCZNIK - LOCKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 472243151
(B1) 216631 2015 03 25 A. Sprostowano wpis w rejestrze pa‑
tentowym poprzez wykreślenie: WKG TRADING Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Raciszyn,
Polska 592180791 i wpisanie: WKG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Raciszyn, Polska
592180791
(B1) 218492 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 219607 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GAWEŁ ZAKŁAD
PRODUKCJI ŚRUB SPÓŁKA AKCYJNA, Palikówka, Polska 180408359
i dokonanie wpisu: SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Łąka, Polska 180408359
(B1) 220155 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DELMET ZENON SEN‑
FTLEBEN MARIAN SENFTLEBEN SPÓŁKA JAWNA, Leszno, Pol‑
ska 410254128 i dokonanie wpisu: DELMET SENFTLEBEN SPÓŁKA
JAWNA, Leszno, Polska
(B1) 220176 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i do‑
konanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 222633 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 222661 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
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Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

i dokonanie wpisu: SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Łąka, Polska

(B1) 222665 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528

(B1) 226348 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830

(B1) 223807 2018 06 14 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Postanowienia
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2017 r.,
sygnatura akt I ACa 770/17 zaopatrzonego w klauzulę wykonalno‑
ści z dnia 20 października 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Mróz
w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod
sygnaturą akt Km 8940/17, dokonał zajęcia przedmiotowego pa‑
tentu na rzecz uprawnionego: Graf Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach (d. Sotralentz Sp.
z o.o.)”.

(B1) 226372 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(B1) 227164 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830

(B1) 223807 2018 07 31 D. Dokonano wpisu w brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego
w Białymstoku z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt sąd. VII GC 82/17 za‑
opatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego 2018 r. oraz
wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018
r., sygn. akt: I A Ga 29/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejono‑
wym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil Mróz w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 2681/18 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na wniosek wierzyciela: Graf Polska Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością (d. Sotralentz Sp. z o.o.) z siedzibą w Skierniewicach”.

(B1) 228355 2018 11 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 223826 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830

(B1) 228770 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FUROWICZ TADEUSZ, Elbląg, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: FUROWICZ TADEUSZ, Elbląg, Polska; ZIELE‑
NIEWSKI ARTUR WOJCIECH, Gdańsk, Polska

(B1) 223914 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(B1) 224793 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(B1) 224539 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 224775 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 224798 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice,
Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 225460 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska i dokonanie wpisu: RUMIŃSKA KATARZYNA, Warszawa, Pol‑
ska; RUMIŃSKA MONIKA, Warszawa, Polska; RUMIŃSKI TOMASZ,
Warszawa, Polska; RUMIŃSKA OLIWIA WIKTORIA, Warszawa, Polska
(B1) 225690 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GAWEŁ ZAKŁAD
PRODUKCJI ŚRUB SPÓŁKA AKCYJNA, Palikówka, Polska 180408359

(B1) 228464 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWI‑
CACH, Katowice, Polska 000001347; POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gli‑
wice, Polska 000001637 i dokonanie wpisu: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH, Katowice, Polska 000001347

(B1) 229417 2018 10 26 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i do‑
konanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 229740 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i do‑
konanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752

40
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,
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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) 1510645 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PROMAT GmbH, Ratingen, Niemcy;
Holzbau Schmid GmbH & Co. KG, Adelberg, Niemcy i dokonanie
wpisu: Etex Building Performance GmbH, Ratingen, Niemcy; Hol‑
zbau Schmid GmbH & Co. KG, Adelberg, Niemcy
(T3) 1595799 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: D W Plastics N.V., Bilzen,
Belgia i dokonanie wpisu: DS Smith Plastics Bilzen N.V., Bilzen, Belgia
(T3) 1634311 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology Ltd, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1639611 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1690662 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Sumatics Blades Limited,
Hong Kong, Hongkong i dokonanie wpisu: SK Technology Promo‑
tion L.L.C., Tokyo, Japonia
(T3) 1691627 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 1831902 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1693694 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 1626149 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Holzbau Schmid GmbH & Co. KG,
Adelberg, Niemcy; PROMAT GmbH, Ratingen, Niemcy i dokonanie
wpisu: Holzbau Schmid GmbH & Co. KG, Adelberg, Niemcy; Etex
Building Performance GmbH, Ratingen, Niemcy
(T3) 1855631 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1752285 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: MITSUBISHI PLASTICS, INC., Tokyo,
Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Chemical Corporation, To‑
kyo, Japonia
(T3) 1898855 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1767036 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Pantech Inc., Seul, Korea Połu‑
dniowa i dokonanie wpisu: GoldPeak Innovations Inc., Seul, Korea
Południowa
(T3) 1765088 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
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(T3) 1778012 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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 Cor‑
poration, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1753846 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Headwaters Heavy
Oil, LLC, South Jordan, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Hydrocarbon Technology & Innovation LLC, Lawrenceville,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1959805 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1771070 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego 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 Cor‑
poration, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1757817 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1790895 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROMAT GmbH, Ratin‑
gen, Niemcy i dokonanie wpisu: Etex Building Performance GmbH,
Ratingen, Niemcy
(T3) 1911681 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DW Plastics N.V., Bilzen, Belgia i do‑
konanie wpisu: DS Smith Plastics Bilzen N.V., Bilzen, Belgia
(T3) 1936391 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1877520 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Elementa Group, Inc., Niagara-on‑
-the-Lake, Kanada i dokonanie wpisu: Bradam Group LLC, North
Fort Myers, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2004909 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1851839 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2043576 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1910134 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: baimos technologies
GmbH, München, Niemcy i dokonanie wpisu: BlueID GmbH, Mo‑
nachium, Niemcy
(T3) 2073772 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1943005 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EPURAMAT S.A., Contern,
Luksemburg i dokonanie wpisu: Brasspoint Trading Limited, Torto‑
la, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
(T3) 1947935 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1958101 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1951184 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Klox Technologies Inc., Montreal,
Kanada i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals International,
Inc., Laval, Kanada
(T3) 1901148 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2045880 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 1950770 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1973993 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Headwaters Heavy Oil, LLC, South
Jordan, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Hydrocar‑
bon Technology & Innovation LLC, Lawrenceville, Stany Zjedno‑
czone Ameryki
(T3) 2034942 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2157958 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2059232 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy
(T3) 2077716 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WISECON A/S, Helsinge, Dania i do‑
konanie wpisu: Anticimex Innovation Center A/S, Helsinge, Dania
(T3) 2094254 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PsiOxus Therapeutics Limited, Bil‑
lericay, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Actimed Therapeutics
Limited, Ascot, Wielka Brytania
(T3) 2066179 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2096935 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2095938 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: G+H Marine GmbH, Hamburg,
Niemcy i dokonanie wpisu: Lethe Naval GmbH, Hamburg, Niemcy
(T3) 2182533 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2244566 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WISECON A/S, Helsinge, Dania i do‑
konanie wpisu: Anticimex Innovation Center A/S, Helsinge, Dania
(T3) 2115227 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WISECON A/S, Helsinge, Dania i do‑
konanie wpisu: Anticimex Innovation Center A/S, Helsinge, Dania
(T3) 2114143 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. Du Pont de Nemours and Com‑
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pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2137411 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Edwards Limited, Craw‑
ley, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Edwards Limited, Burgess
Hill, Wielka Brytania
(T3) 2129225 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. Du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2159224 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Sunshine Lake Pharma Co., Ltd,
Dongguan, Chiny i dokonanie wpisu: Ruyuan Wei Xiang Technolo‑
gy Co., Ltd., Shaoguan, Chiny
(T3) 2294684 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2288319 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2178851 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Elanco US Inc., Greenfield, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eli Lilly and Company,
Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2185959 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2176875 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2207686 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH,
Berlin, Niemcy; Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Niemcy; Cove‑
stro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2209653 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH,
Berlin, Niemcy; Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Niemcy; Cove‑
stro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2222642 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2250028 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bundesdruckerei GmbH,
Berlin, Niemcy; Bayer MaterialScience AG, Leverkusen, Niemcy
i dokonanie wpisu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, Niemcy; Cove‑
stro Deutschland AG, Leverkusen, Niemcy
(T3) 2300344 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2251877 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2333798 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
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(T3) 2249360 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2249361 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2325980 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2325977 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T4) 2282322 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2240454 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2279441 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2323625 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Biancardi, Biagio, Napoli, Włochy i doko‑
nanie wpisu: TDC Technology Dedicated to Care S.r.l., Milano, Włochy
(T3) 2297601 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2296816 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ARVOS Inc., Wellsville, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Arvos Raymond Bartlett
Snow LLC, Warrenville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2350046 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corpora‑
tion, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2406798 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2471164 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2334672 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Proximagen Limited, Lon‑
don, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: BenevolentAI Cambridge
Limited, Londyn, Wielka Brytania
(T3) 2344802 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VALLOUREC MANNESMANN
OIL & GAS FRANCE, Aulnoye-Aymeries, Francja i dokonanie wpisu:
VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, Aulnoye-Aymeries, Francja
(T3) 2300839 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2342206 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2340253 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2373156 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Datamars SA, Lugano,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: Datamars S.A., Lamone, Szwajcaria
(T3) 2490952 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2369602 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2395521 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2263458 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corpora‑
tion, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2378531 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2428967 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2532081 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2403834 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558047 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2417679 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RWE AG, Essen, Niemcy i dokonanie
wpisu: innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2569843 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2465177 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RWE AG, Essen, Niemcy i dokonanie
wpisu: innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2587975 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2461685 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2462124 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corpora‑
tion, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2538766 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2547188 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2538766 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVA‑
TIONS B.V., Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Compa‑
ny B.V., Maassluis, Holandia

(T3) 2547188 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVA‑
TIONS B.V., Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Compa‑
ny B.V., Maassluis, Holandia

(T3) 2528075 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(T3) 2563872 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: W. R. Grace & Co.-Conn, Columbia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GCP Applied Tech‑
nologies Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2533257 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2430920 2018 09 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2430921 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2592635 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2597045 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: D.W. Plastics NV, Bilzen,
Belgia i dokonanie wpisu: DS Smith Plastics Bilzen N.V., Bilzen, Belgia

(T3) 2563793 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2550218 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Universal Tissue Techno‑
logy S.r.l., Lucca, Włochy i dokonanie wpisu: Mtorres Tissue S.r.l.,
Lucca, Włochy
(T3) 2575718 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and He‑
alth Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2584882 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2430901 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2584882 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V.,
Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Company B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2430901 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V.,
Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Company B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2430643 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(T3) 2581411 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PTS-Plastic Technologie Service,
Compound-Produktions GmbH, Steinsfeld, Niemcy i dokonanie
wpisu: Teknor Germany GmbH, Adelshofen, Niemcy
(T3) 2600377 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2534085 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Gottwald Port Technology GmbH,
Düsseldorf, Niemcy i dokonanie wpisu: Terex MHPS GmbH, Düssel‑
dorf, Niemcy
(T3) 2534085 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Terex MHPS GmbH, Düs‑
seldorf, Niemcy i dokonanie wpisu: Demag Cranes & Components
GmbH, Düsseldorf, Niemcy
(T3) 2534085 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Demag Cranes & Components
GmbH, Düsseldorf, Niemcy i dokonanie wpisu: Konecranes Global
Corporation, Hyvinkää, Finlandia
(T3) 2525643 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia
(T3) 2525643 2018 11 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVA‑
TIONS B.V., Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Compa‑
ny B.V., Maassluis, Holandia

(T3) 2416981 2018 09 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2751001 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
(T3) 2611297 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2621976 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Allnex IP S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 2621976 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands
B.V., Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 2621977 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Allnex IP S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia
(T3) 2621977 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands
B.V., Bergen op Zoom, Holandia
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(T3) 2638703 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2651229 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2651234 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2651230 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2652752 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2673862 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RWE AG, Essen, Niemcy i dokonanie
wpisu: innogy SE, Essen, Niemcy
(T3) 2658701 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Szagru Sp. z o.o., Studzie‑
nice, Polska i dokonanie wpisu: S PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzienice, Polska 072849498
(T3) 2648363 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Lantiq Deutschland GmbH, Neubi‑
berg, Niemcy i dokonanie wpisu: LANTIQ BETEILIGUNGS-GMBH &
CO. KG, Neubiberg, Niemcy

Nr 2/2019

nents Limited, Leeds, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: HS PRO‑
DUCTS LTD, Leeds, Wielka Brytania
(T3) 2890282 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
(T3) 2755830 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Fazekas, Stéphane, Noailly, Francja
i dokonanie wpisu: TELEFLOW, Mably, Francja
(T3) 2788808 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2794109 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ARVOS Inc., Wellsville, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Arvos Raymond Bartlett
Snow LLC, Warrenville, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2841971 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2664564 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(T3) 2645395 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(T3) 2679583 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Agro Singapore Pte. Ltd., Singapur, Singapur; FMC Corpora‑
tion, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2545763 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2809157 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2545763 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V.,
Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Company B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2828324 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Allnex IP S.à.r.l., Luxembourg,
Luksemburg i dokonanie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia

(T3) 2514750 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Sunshine Lake Pharma Co., Ltd,
Dongguan, Chiny i dokonanie wpisu: Ruyuan Wei Xiang Technolo‑
gy Co., Ltd., Shaoguan, Chiny

(T3) 2828324 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Allnex Holding International B.V.,
Bergen op Zoom, Holandia i dokonanie wpisu: Allnex Netherlands
B.V., Bergen op Zoom, Holandia

(T3) 2688081 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria

(T3) 2838339 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: LELY FORAGE INNOVATIONS B.V., Ma‑
assluis, Holandia

(T3) 2704164 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology Ltd, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2725724 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2669910 2018 09 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2807096 2018 09 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB Technology AG, Zürich, Szwaj‑
caria i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2672862 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Harrison Spinks Compo‑

(T3) 2838339 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LELY FORAGE INNOVA‑
TIONS B.V., Maassluis, Holandia i dokonanie wpisu: Forage Compa‑
ny B.V., Maassluis, Holandia
(T3) 2867228 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2852464 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Willibald, Artur, Überlingen, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: PRINOTH GmbH, Herdwangen, Niemcy
(T3) 2864293 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki

Nr 2/2019
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(T3) 2903447 2018 09 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
i dokonanie wpisu: Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
(T3) 2843453 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
Saint Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2921269 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Universal Tissue Techno‑
logy S.r.l., Lucca, Włochy i dokonanie wpisu: Mtorres Tissue S.r.l.,
Lucca, Włochy
(T3) 2921268 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Universal Tissue Techno‑
logy S.r.l., Lucca, Włochy i dokonanie wpisu: Mtorres Tissue S.r.l.,
Lucca, Włochy
(T3) 2809846 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Greenrail S.r.l., Palermo, Włochy
i dokonanie wpisu: Greenrail S.r.l., Rzym, Włochy
(T3) 2809846 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Greenrail S.r.l., Rzym, Włochy i do‑
konanie wpisu: Greenrail Group S.r.l., Rzym, Włochy
(T3) 2951866 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Big Solar Limited, Sunder‑
land, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Power Roll Limited, Sun‑
derland, Wielka Brytania
(T3) 2989350 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Carraro Drive Tech S.p.A.,
Padova, Włochy i dokonanie wpisu: Carraro Drive Tech S.p.A., Cam‑
podarsego, Włochy
(T3) 2986594 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2986601 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Com‑
pany, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 3049208 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Ersa GmbH, Wertheim, Niemcy;
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Niemcy i dokonanie wpisu: Ersa
GmbH, Wertheim, Niemcy
(T3) 3002617 2018 09 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: 3M Innovative Properties Company,
St. Paul, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corning
Research & Development Corporation, Corning, Stany Zjednoczo‑
ne 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) 186500
(B1) 188349
(B1) 188472
(B1) 188926
(B1) 190194
(B1) 190250

2018 02 20
2018 02 17
2018 02 03
2018 03 01
2018 02 16
2017 08 03

(B1) 191450
(B1) 191460
(B1) 192336
(B1) 192343
(B1) 192976
(B1) 193642

2018 02 21
2018 02 25
2018 03 02
2018 02 08
2018 02 19
2018 02 16

(B1) 193693
(B1) 193927
(B1) 194124
(B1) 194137
(B1) 194418
(B1) 195618
(B1) 196004
(B1) 196369
(B1) 196426
(B1) 196550
(B1) 197139
(B1) 197148
(B1) 197710
(B1) 197854
(B1) 198028
(B1) 198418
(B1) 198948
(B1) 199577
(B1) 199874
(B1) 200767
(B1) 201093
(B1) 201788
(B1) 203222
(B1) 203247
(B1) 203250
(B1) 203654
(B1) 203987
(B1) 203997
(B1) 204033
(B1) 204402
(B1) 204486
(B1) 204678
(B1) 204842
(B1) 204887
(B1) 205384
(B1) 205569
(B1) 205638
(B1) 205659
(B1) 205686
(B1) 205903
(B1) 206343
(B1) 206615
(B1) 206709
(B1) 206771
(B1) 206818
(B1) 206965
(B1) 207003
(B1) 207055
(B1) 207125
(B1) 207533
(B1) 207936
(B1) 208390
(B1) 208657
(B1) 208963
(B1) 209188
(B1) 209215
(B1) 210516
(B1) 210548
(B1) 210595
(B1) 210608
(B1) 211078
(B1) 211390
(B1) 211692
(B1) 212153
(B1) 212736
(B1) 212910
(B1) 212911

2017 12 22
2018 02 03
2018 02 18
2018 02 03
2018 02 08
2018 02 01
2018 02 05
2018 02 10
2018 02 17
2018 02 28
2018 02 03
2018 02 19
2018 02 28
2018 02 19
2018 02 05
2018 03 01
2018 03 01
2018 02 16
2018 02 28
2018 02 22
2018 02 15
2018 02 20
2018 02 24
2018 02 17
2018 02 17
2018 02 04
2018 02 17
2018 02 28
2018 03 01
2018 02 22
2018 02 28
2018 02 07
2018 02 15
2018 02 24
2014 01 24
2018 02 18
2018 02 03
2018 02 27
2018 02 25
2018 02 24
2018 02 15
2018 02 12
2018 02 07
2018 02 15
2018 02 15
2018 02 07
2018 02 11
2018 03 02
2018 02 17
2018 02 17
2018 02 03
2018 02 28
2018 02 14
2018 02 24
2017 09 10
2018 02 16
2018 02 18
2018 02 24
2018 02 23
2018 02 14
2018 02 14
2018 02 20
2018 03 02
2017 12 12
2018 02 22
2018 02 10
2018 02 20

301
(B1) 213012
(B1) 213501
(B1) 214457
(B1) 214465
(B1) 214524
(B1) 214638
(B1) 214679
(B1) 214761
(B1) 215340
(B1) 215619
(B1) 215661
(B1) 215754
(B1) 216565
(B1) 216943
(B1) 217001
(B1) 217333
(B1) 217621
(B1) 218071
(B1) 218097
(B1) 218384
(B1) 218479
(B1) 218626
(B1) 218913
(B1) 219215
(B1) 219343
(B1) 219622
(B1) 219794
(B1) 219799
(B1) 219843
(B1) 220165
(B1) 220175
(B1) 220614
(B1) 220696
(B1) 220794
(B1) 221124
(B1) 221417
(B1) 221420
(B1) 221454
(B1) 221780
(B1) 221783
(B1) 221815
(B1) 221931
(B1) 222000
(B1) 222417
(B1) 222500
(B1) 222654
(B1) 222659
(B1) 222781
(B1) 222802
(B1) 222878
(B1) 223127
(B1) 223362
(B1) 223522
(B1) 223530
(B1) 223583
(B1) 223651
(B1) 223908
(B1) 223957
(B1) 223990
(B1) 224044
(B1) 224085
(B1) 224149
(B1) 224329
(B1) 224394
(B1) 224433
(B1) 224454
(B1) 224592

2018 02 06
2018 02 11
2018 02 28
2018 02 02
2018 02 22
2017 01 02
2018 02 03
2018 02 19
2018 02 28
2018 03 02
2018 02 22
2015 03 17
2018 02 24
2018 02 23
2018 02 07
2018 02 16
2018 02 01
2018 02 28
2018 04 14
2018 02 14
2018 02 15
2018 02 07
2017 12 19
2018 03 01
2017 10 22
2018 02 04
2018 02 24
2018 02 01
2018 02 25
2018 02 04
2018 02 04
2016 12 28
2018 02 22
2018 02 28
2018 02 20
2018 02 22
2018 02 11
2018 02 16
2018 02 20
2018 02 09
2018 02 22
2018 02 11
2018 02 02
2018 02 16
2018 02 11
2018 02 18
2018 02 16
2018 02 17
2018 02 24
2018 02 25
2018 02 14
2018 02 13
2018 02 19
2018 02 25
2017 01 04
2018 02 07
2018 02 16
2018 02 27
2018 02 27
2017 07 13
2018 02 25
2018 02 26
2018 02 22
2018 02 05
2018 02 14
2018 02 17
2018 02 06
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(B1) 224717
(B1) 224720
(B1) 224884
(B1) 224885
(B1) 225109
(B1) 225110
(B1) 225113
(B1) 225114
(B1) 225232
(B1) 225246
(B1) 225270
(B1) 225308
(B1) 225316
(B1) 225348
(B1) 225349
(B1) 225409
(B1) 225521
(B1) 225595
(B1) 225716
(B1) 225743
(B1) 225865
(B1) 225985
(B1) 226023
(B1) 226060
(B1) 226079
(B1) 226112
(B1) 226130
(B1) 226164
(B1) 226203
(B1) 226306
(B1) 226343
(B1) 226417
(B1) 226551
(B1) 226602
(B1) 226620
(B1) 226709
(B1) 226715
(B1) 226832
(B1) 226923
(B1) 226960
(B1) 227121
(B1) 227235

2018 02 23
2018 02 19
2018 02 28
2018 02 28
2018 02 12
2018 02 22
2018 02 16
2018 02 16
2018 02 23
2018 02 25
2018 02 18
2018 02 16
2018 02 04
2018 02 12
2018 02 12
2018 02 10
2018 02 16
2018 02 03
2018 02 07
2018 02 21
2018 02 13
2018 02 03
2017 10 10
2018 02 25
2018 02 07
2018 02 26
2018 02 17
2018 02 22
2018 02 27
2018 02 10
2018 02 17
2018 02 26
2018 02 24
2018 02 22
2018 02 05
2018 02 16
2018 02 07
2018 02 23
2018 02 02
2018 02 09
2018 02 16
2018 02 25

(B1) 227290
(B1) 227291
(B1) 227292
(B1) 227293
(B1) 227398
(B1) 227425
(B1) 227510
(B1) 227511
(B1) 227610
(B1) 227611
(B1) 227627
(B1) 227628
(B1) 227869
(B1) 228057
(B1) 228150
(B1) 228151
(B1) 228159
(B1) 228253
(B1) 228254
(B1) 228257
(B1) 228263
(B1) 228268
(B1) 228276
(B1) 228283
(B1) 228295
(B1) 228395
(B1) 228397
(B1) 228398
(B1) 228399
(B1) 228402
(B1) 228404
(B1) 228405
(B1) 228456
(B1) 228480
(B1) 228633
(B1) 228675
(B1) 228676
(B1) 228760
(B1) 229055
(B1) 229056
(B1) 229064

2018 02 16
2018 02 16
2018 02 16
2018 02 16
2018 02 25
2018 02 19
2018 02 24
2018 02 24
2018 02 07
2018 02 07
2018 01 30
2018 02 10
2018 02 27
2018 02 14
2017 04 14
2017 04 14
2016 01 10
2016 01 21
2016 01 21
2016 11 21
2017 12 04
2017 07 28
2017 11 03
2017 03 26
2016 09 16
2017 09 08
2017 04 24
2017 04 24
2017 04 24
2016 06 07
2017 11 05
2017 11 05
2016 08 02
2016 07 15
2017 10 30
2018 02 05
2018 02 02
2017 09 09
2013 09 14
2014 12 22
2017 07 01
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PATENTU EUROPEJSKIEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego oraz datę wygaśnięcia patentu
europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(T3) 1504908
(T3) 1508377
(T3) 1509024
(T3) 1512576
(T3) 1512726
(T3) 1518477
(T3) 1530972
(T3) 1617485
(T3) 1625845
(T3) 1627650
(T3) 1630343
(T3) 1634855
(T3) 1637653

2017 08 06
2017 08 05
2017 08 20
2017 08 19
2017 08 19
2017 08 25
2016 11 04
2017 07 12
2017 08 02
2017 08 11
2017 08 30
2017 08 16
2017 08 19

(T3) 1642066
(T3) 1648029
(T3) 1651406
(T3) 1656028
(T3) 1656122
(T3) 1656325
(T3) 1656345
(T3) 1656461
(T3) 1656654
(T3) 1657021
(T3) 1658293
(T3) 1659910
(T3) 1660216

2017 07 05
2017 08 12
2017 07 23
2017 08 02
2017 08 14
2017 08 11
2017 08 20
2017 08 06
2017 08 13
2017 08 04
2017 08 16
2017 08 13
2017 08 26

(T3) 1660440
(T3) 1663134
(T3) 1663160
(T3) 1749531
(T3) 1749939
(T3) 1752061
(T3) 1752063
(T3) 1752064
(T3) 1752066
(T3) 1752067
(T3) 1752223
(T3) 1752414
(T3) 1760156
(T3) 1762120
(T3) 1762170
(T3) 1762459
(T3) 1762461
(T3) 1764451
(T3) 1767473
(T3) 1775155
(T3) 1776220
(T3) 1776340
(T3) 1778209
(T3) 1779353
(T3) 1779375
(T3) 1781117
(T3) 1781380
(T3) 1782517
(T3) 1784344
(T3) 1784409
(T3) 1784437
(T3) 1784609
(T3) 1787366
(T3) 1791940
(T3) 1792001
(T3) 1793917
(T3) 1798044
(T3) 1799048
(T3) 1803337
(T3) 1809132
(T3) 1867821
(T3) 1867822
(T3) 1870282
(T3) 1870381
(T3) 1876431
(T3) 1884706
(T3) 1886551
(T3) 1887408
(T3) 1889554
(T3) 1889836
(T3) 1891461
(T3) 1891911
(T3) 1892145
(T3) 1892311
(T3) 1892376
(T3) 1897904
(T3) 1902845
(T3) 1905930
(T3) 1906095
(T3) 1908563
(T3) 1908606
(T3) 1910384
(T3) 1912532
(T3) 1913320
(T3) 1913508
(T3) 1914347
(T3) 1915326

2017 08 20
2017 08 13
2017 08 26
2017 08 03
2017 08 03
2017 08 11
2017 08 11
2017 08 11
2017 08 11
2017 08 11
2017 07 20
2017 08 09
2017 08 02
2017 08 04
2017 08 30
2017 08 17
2017 08 17
2017 08 18
2017 08 25
2017 08 22
2017 08 08
2017 08 02
2017 08 18
2017 08 01
2017 08 02
2017 08 24
2017 08 25
2017 08 10
2017 08 22
2017 08 18
2017 08 12
2017 08 22
2017 08 09
2017 08 08
2017 08 22
2017 08 23
2017 08 06
2017 08 17
2017 08 18
2017 08 24
2017 08 09
2017 08 09
2017 06 22
2017 08 16
2017 07 07
2016 05 23
2017 08 09
2017 08 06
2017 08 08
2017 08 21
2017 08 02
2017 08 09
2017 08 09
2017 08 23
2017 08 25
2017 08 08
2017 08 06
2017 08 13
2017 08 16
2016 10 01
2016 07 16
2017 08 04
2017 08 03
2017 08 11
2017 08 04
2017 08 19
2017 08 11

Nr 2/2019
(T3) 1915375
(T3) 1915581
(T3) 1916585
(T3) 1917157
(T3) 1917338
(T3) 1917440
(T3) 1917492
(T3) 1919894
(T3) 1920040
(T3) 1920411
(T3) 1921968
(T3) 1922260
(T3) 1924270
(T3) 1924329
(T3) 1926472
(T3) 1927506
(T3) 1929371
(T3) 1934070
(T3) 1934519
(T3) 1935870
(T3) 1938023
(T3) 1963019
(T3) 1965868
(T3) 1972406
(T3) 1998948
(T3) 2023013
(T3) 2025484
(T3) 2025606
(T3) 2025613
(T3) 2026424
(T3) 2026828
(T3) 2027900
(T3) 2027902
(T3) 2030524
(T3) 2030551
(T3) 2030554
(T3) 2033558
(T3) 2035736
(T3) 2041088
(T3) 2045507
(T3) 2049571
(T3) 2051679
(T3) 2051913
(T3) 2052171
(T3) 2053923
(T3) 2054118
(T3) 2054126
(T3) 2054129
(T3) 2054134
(T3) 2054256
(T3) 2054406
(T3) 2054465
(T3) 2055034
(T3) 2055144
(T3) 2057125
(T3) 2059131
(T3) 2062057
(T3) 2062831
(T3) 2066223
(T3) 2067033
(T3) 2069162
(T3) 2069532
(T3) 2070946
(T3) 2074093
(T3) 2083856
(T3) 2092843
(T3) 2092844

2017 08 07
2017 08 11
2017 08 28
2017 08 17
2017 08 10
2017 08 09
2017 08 21
2017 08 04
2017 08 09
2017 08 01
2017 08 23
2017 08 02
2017 08 22
2017 08 22
2017 08 24
2017 08 14
2017 08 23
2017 08 29
2017 08 07
2015 12 06
2017 08 16
2017 08 22
2017 08 16
2017 08 28
2017 03 15
2017 08 04
2017 08 13
2017 08 15
2017 08 12
2017 08 14
2017 06 07
2017 08 15
2017 08 22
2017 08 31
2017 08 09
2017 08 18
2017 08 16
2016 06 28
2017 06 26
2017 08 11
2017 08 02
2017 08 01
2017 08 13
2017 08 13
2017 08 15
2017 08 07
2017 08 24
2017 08 22
2017 08 02
2017 08 14
2017 08 13
2017 08 22
2017 08 10
2017 08 21
2017 08 06
2017 08 24
2017 08 24
2017 08 22
2016 05 02
2017 08 02
2017 08 01
2017 08 10
2017 08 26
2017 08 21
2017 08 15
2017 08 11
2017 08 11

Nr 2/2019
(T3) 2095478
(T3) 2105539
(T3) 2105542
(T3) 2106222
(T3) 2114724
(T3) 2132158
(T3) 2136126
(T3) 2137118
(T3) 2144727
(T3) 2145542
(T3) 2149752
(T3) 2151174
(T3) 2155483
(T3) 2160013
(T3) 2160014
(T3) 2161191
(T3) 2168752
(T3) 2174060
(T3) 2175110
(T3) 2178881
(T3) 2183571
(T3) 2184745
(T3) 2184746
(T3) 2185142
(T3) 2185205
(T3) 2185382
(T3) 2187767
(T3) 2187777
(T3) 2187899
(T3) 2188172
(T3) 2188253
(T3) 2188291
(T3) 2191053
(T3) 2193142
(T3) 2193255
(T3) 2193318
(T3) 2193789
(T3) 2201210
(T3) 2203591
(T3) 2204134
(T3) 2213431
(T3) 2220377
(T3) 2222272
(T3) 2222491
(T3) 2224156
(T3) 2282303
(T3) 2287426
(T3) 2289608
(T3) 2289873
(T3) 2294971
(T3) 2295686
(T3) 2295696
(T3) 2300390
(T3) 2301962
(T3) 2306943
(T3) 2308607
(T3) 2308969
(T3) 2310645
(T3) 2315973
(T3) 2318166
(T3) 2318784
(T3) 2318935
(T3) 2323823
(T3) 2326665
(T3) 2326839
(T3) 2327282
(T3) 2327820
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2017 08 30
2017 04 23
2017 03 26
2017 08 28
2017 01 04
2017 08 17
2017 06 20
2017 08 17
2017 04 28
2017 07 17
2017 08 02
2017 08 08
2017 05 21
2017 08 27
2017 08 27
2017 08 22
2017 08 28
2017 08 01
2017 08 18
2017 08 06
2017 08 14
2017 08 31
2017 08 31
2017 08 21
2017 08 22
2017 08 19
2017 08 14
2017 08 18
2017 08 13
2017 08 14
2017 08 14
2017 08 14
2017 08 27
2017 08 29
2017 07 30
2017 08 26
2017 07 25
2017 08 19
2017 08 27
2017 08 14
2016 01 29
2017 08 26
2017 08 05
2017 08 10
2017 08 23
2017 08 02
2017 08 03
2017 08 24
2017 08 31
2017 08 19
2017 08 26
2017 08 20
2017 07 13
2017 08 26
2017 07 13
2016 10 12
2017 08 31
2017 08 11
2017 08 13
2017 07 10
2017 08 25
2016 07 23
2017 08 12
2017 08 19
2017 08 13
2017 08 13
2017 08 03

(T3) 2328811
(T3) 2329032
(T3) 2329085
(T3) 2334378
(T3) 2334863
(T3) 2337459
(T3) 2337642
(T3) 2338012
(T3) 2340155
(T3) 2341515
(T3) 2346827
(T3) 2349941
(T3) 2352679
(T3) 2385252
(T3) 2408576
(T3) 2409713
(T3) 2410276
(T3) 2420222
(T3) 2421487
(T3) 2423128
(T3) 2423885
(T3) 2425723
(T3) 2426116
(T3) 2430960
(T3) 2433921
(T3) 2435010
(T3) 2439114
(T3) 2452047
(T3) 2454139
(T3) 2456933
(T3) 2459754
(T3) 2461889
(T3) 2462114
(T3) 2464767
(T3) 2464816
(T3) 2464939
(T3) 2464977
(T3) 2467019
(T3) 2467532
(T3) 2470430
(T3) 2473048
(T3) 2473480
(T3) 2475458
(T3) 2481072
(T3) 2491105
(T3) 2493850
(T3) 2547875
(T3) 2555124
(T3) 2555125
(T3) 2555630
(T3) 2557118
(T3) 2562076
(T3) 2564822
(T3) 2565860
(T3) 2568074
(T3) 2588257
(T3) 2593319
(T3) 2601193
(T3) 2601352
(T3) 2601438
(T3) 2603435
(T3) 2603460
(T3) 2603747
(T3) 2605935
(T3) 2606112
(T3) 2607248
(T3) 2609037

2017 08 11
2017 08 28
2017 08 27
2017 08 19
2017 08 31
2017 08 29
2016 09 08
2017 08 27
2017 08 20
2016 12 30
2017 08 27
2017 08 12
2016 11 30
2017 03 23
2017 04 22
2017 08 10
2017 07 21
2017 08 19
2017 04 20
2017 08 27
2017 08 06
2017 08 10
2017 08 30
2017 08 12
2017 08 24
2017 05 21
2017 10 07
2017 07 01
2017 07 14
2017 08 24
2017 07 14
2017 08 03
2017 08 03
2017 08 12
2017 08 11
2017 08 13
2017 08 11
2017 08 19
2017 08 24
2017 08 11
2017 08 26
2016 11 11
2017 08 12
2017 08 31
2017 10 12
2016 10 27
2016 03 18
2017 08 01
2017 08 01
2017 04 08
2017 08 09
2017 08 24
2017 08 31
2017 08 30
2017 08 30
2017 08 17
2017 07 07
2017 08 04
2017 08 06
2017 08 03
2017 08 03
2017 08 05
2017 08 03
2017 08 15
2017 08 16
2016 12 14
2017 08 02

(T3) 2611300
(T3) 2611524
(T3) 2612406
(T3) 2612407
(T3) 2613180
(T3) 2613869
(T3) 2616172
(T3) 2620379
(T3) 2627750
(T3) 2684834
(T3) 2695822
(T3) 2698593
(T3) 2698594
(T3) 2700769
(T3) 2742156
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(T3) 2742191
(T3) 2742284
(T3) 2745658
(T3) 2751008
(T3) 2751450
(T3) 2753581
(T3) 2756021
(T3) 2791012
(T3) 2799310
(T3) 2833929
(T3) 2892571
(T3) 2895008
(T3) 2987710
(T3) 3030561

2017 08 29
2017 08 29
2017 08 26
2017 08 26
2016 02 01
2017 08 12
2017 08 22
2017 08 27
2017 08 10
2017 04 18
2017 08 07
2017 08 14
2017 08 16
2017 08 08
2017 08 09

2017 08 13
2017 08 08
2017 08 16
2017 08 14
2017 08 28
2017 08 13
2017 08 27
2017 08 19
2017 04 28
2017 04 04
2017 08 14
2017 08 30
2017 07 30
2017 08 06
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja
została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub
uchylono decyzję poprzednią.
(A1) 402936 03/2017 02.11.2018

(B1) 214769 09/2013 06.07.2018

(B1) 222992 01/2018 24.10.2018

W wyniku wznowienia postę‑
powania uchylono decyzję
z dnia 26.09.2016 r. o umorze‑
niu postępowania w sprawie
w/w wynalazku.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
Kodeksu postępowania admi‑
nistracyjnego w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności prze‑
mysłowej (test jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 776) Urząd Pa‑
tentowy RP stwierdza z urzę‑
du nieważność decyzji z dnia
25 stycznia 2013 r. o udziele‑
niu patentu na wynalazek pt.
„Sposób termicznego prze‑
twarzania materiału organicz‑
nego i układ do termicznego
przetwarzania materiału orga‑
nicznego”, nr P.389629 wyda‑
nej na rzecz p. Leszka Koma‑
rowskiego zam. w Łodzi.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt
2 i art. 158 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania
administra‑
cyjnego (tekst. jednolity: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.
zm.; dalej: K.p.a.) w związku
z art. 252 ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej (test jed‑
nolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776;
dalej P.w.p.) Urząd Patentowy
RP, działając z urzędu posta‑
nawia stwierdzić nieważność
decyzji Urzędu Patentowego
RP z dnia 20 września 2017 r.
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(B1) 227794 01/2018 04.07.2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
stwierdzającej wygaśnięcie
z dniem 27 sierpnia 2016 r.
patentu na wynalazek o nu‑
merze Pat.222992 udzielone‑
go na rzecz TEWES-BIS Spółki
z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Barczewie
z powodu nieuiszczenia przez
uprawnionego w przewidzia‑
nym terminie opłaty za 5. rok
ochrony.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt
4 oraz art. 158 § 1 Kodeksu po‑
stępowania administracyjne‑
go w związku z art. 252 usta‑

Nr 2/2019
wy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysło‑
wej (test jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP
na wniosek strony z dnia 9 lu‑
tego 2018 r. stwierdza nieważ‑
ność decyzji z dnia 7 sierpnia
2017 r. o udzieleniu patentu
na wynalazek pt. „Pneuma‑
tyczne urządzenie do badań
tribologicznych”, nr P.402227
na rzecz p. Piotra Kuryło za‑
mieszkałego w Łężycy oraz p.
Joanny Cyganiuk zamieszkałej
w Zielonej Górze.

Nr 2/2019
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44
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 561 do nr 70 650 oraz 67 924)
Y1 (11) 70581
(41) 2018 06 18
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
(21) 125837
(22) 2016 12 12
(72) JAKUS BRONISŁAW, Gliwice (PL); SEIDEL JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) JAKUS BRONISŁAW, Gliwice (PL); SEIDEL JÓZEF, Gliwice (PL)
(54) Uprawowy wał sprężynowy
Y1 (11) 70616
(41) 2018 02 12
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 125442
(22) 2016 08 04
(72) KOSTRZEWA BŁAŻEJ, Tomaszów (PL)
(73) KOSTRZEWA BŁAŻEJ GALABETON, Tomaszów (PL)
(54) Donica dekoracyjna
Y1 (11) 70583
(41) 2018 10 08
(51) A01G 9/02 (2006.01)
(21) 126186
(22) 2017 03 27
(72) MOMOT JERZY, Zaborze (PL)
(73) MOMOT JERZY, Zaborze (PL)
(54) Skrzynia
Y1 (11) 70568
(41) 2018 09 24
(51) A01K 63/00 (2017.01)
(21) 126087
(22) 2017 03 13
(72) KUJAWA ROMAN, Olsztyn (PL); GLIŃSKA-LEWCZUK
KATARZYNA, Olsztyn (PL); BIEGAJ MATEUSZ, Bandysie (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Pojemnik do przetrzymywania żywych ryb
Y1 (11) 70627
(41) 2018 07 30
(51) A23B 4/044 (2006.01)
(21) 125951
(22) 2017 01 16
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Wędzarnia
Y1 (11) 70561
(41) 2017 12 04
(51) A41D 13/005 (2006.01)
A41B 9/06 (2006.01)
(21) 125187
(22) 2016 05 30
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Podkoszulek bieliźniany
Y1 (11) 70620
(41) 2015 11 23
(51) A45D 29/00 (2006.01)
(62) 408199
(21) 127127
(22) 2014 05 13
(72) RAGAŃSKA PAULINA, Granowo (PL); CZECH ZBIGNIEW,
Dobra (PL); WLAZIK SZYMON, Cielcza (PL)

(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Lampa do utwardzania fotoreaktywnych powłok lakierniczych,
zwłaszcza lakierów do paznokci
Y1 (11) 70622
(41) 2018 05 21
(51) A47F 5/08 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47B 96/07 (2006.01)
A47B 96/06 (2006.01)
(21) 125733
(22) 2016 11 07
(72) BOBROWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk (PL)
(73) RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Zespół zawieszenia urządzenia
Y1 (11) 70574
(41) 2018 09 10
(51) A47G 21/02 (2006.01)
(21) 126093
(22) 2017 02 28
(72) FRANEK JAKUB, Dzięgielów (PL); FRANEK JERZY,
Dzięgielów (PL); BĄK-ŻEREBIEC ALICJA, Ustroń (PL)
(73) FRANEK JERZY FAMEKS, Dzięgielów (PL)
(54) Przybór do jedzenia w postaci widelca
Y1 (11) 70589
(41) 2017 12 18
(51) A47K 3/00 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
(21) 125221
(22) 2016 06 13
(72) SCHAEDLER STEFAN, Bielsko (PL); SCHAEDLER HENRYK,
Dzięcielin (PL)
(73) SCHEDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko (PL)
(54) Wanna kąpielowa
Y1 (11) 70609
(41) 2018 01 29
(51) A61B 1/273 (2006.01)
(21) 126183
(22) 2017 03 24
(72) DIB NASER, Warszawa (PL)
(73) DIB NASER, Warszawa (PL)
(54) Zgłębnik żołądkowy
Y1 (11) 70611
(41) 2018 05 07
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A63B 22/16 (2006.01)
(21) 125722
(22) 2016 11 02
(72) KAPICA MIROSŁAW, Maciejów (PL)
(73) KAPICA MIROSŁAW CENTRUM FIZJOTERAPII OLDMED,
Maciejów (PL)
(54) Platforma stabilometryczna
Y1 (11) 70640
(51) A61H 3/02 (2006.01)
(21) 126735
(30) W.125893

(41) 2018 07 02
(22) 2017 10 26
2016 12 29

PL
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(72) DEREJCZYK JAROSŁAW, Tychy (PL); WODARSKI PIOTR,
Mikołów (PL); JOSZKO KAMIL, Tarnowskie Góry (PL); MICHNIK
ROBERT ANDRZEJ, Gliwice (PL); JURKOJĆ JACEK, Szałsza (PL); GZIK
MAREK, Gliwice (PL)
(73) EMC SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL); REHA-BED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź (PL); WYCIŚLIK
JAN INNOW, Katowice (PL); POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Ortopedyczna kula łokciowa
Y1 (11) 70630
(41) 2018 08 27
(51) A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A62C 2/18 (2006.01)
A62C 2/20 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
(21) 126066
(22) 2017 02 22
(72) MAJ MICHAŁ, Kraków (PL); WAWSZKIEWICZ ROBERT,
Kraków (PL); WICHE JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Kraków (PL)
(54) Przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa
Y1 (11) 70599
(41) 2018 08 13
(51) A63B 22/08 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 22/00 (2006.01)
A63B 22/14 (2006.01)
(21) 126014
(22) 2017 02 06
(72) CYMERYS MARIAN, Gorzyce (PL)
(73) CYMERYS MARIAN, Gorzyce (PL)
(54) Urządzenie ruchowe do ćwiczeń
Y1 (11) 70604
(41) 2017 07 31
(51) A63B 63/00 (2006.01)
A63B 63/04 (2006.01)
A63B 71/02 (2006.01)
A63B 71/04 (2006.01)
(62) 415833
(21) 127324
(22) 2016 01 18
(72) ŻÓŁTOWSKI ROGER, Gdynia (PL); ŻÓŁTOWSKI JAN, Gdynia (PL)
(73) ŻÓŁTOWSKI ROGER INTERPLASTIC, Gdynia (PL)
(54) Stelaż bramki sportowej
Y1 (11) 70603
(41) 2017 12 04
(51) A63H 33/08 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
(62) 417344
(21) 127323
(22) 2016 05 26
(72) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(73) KNAPIK SEBASTIAN, Myszków (PL)
(54) Zakrętka-klocek
Y1 (11) 70632
(41) 2018 10 08
(51) B01D 3/16 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)
(21) 126237
(22) 2017 04 07
(72) SZERGOWICZ PAWEŁ, Jedlicze (PL)
(73) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Kolumna destylacyjna z układem odgazowania cieczy

Nr 2/2019

Y1 (11) 70591
(41) 2017 07 17
(51) B02C 17/20 (2006.01)
(21) 124750
(22) 2016 01 05
(72) PIOTROWSKI STANISŁAW M., Poznań (PL)
(73) HALIASZ MICHAŁ ZAKŁAD URZĄDZEŃ INNOWACYJNEGO
OPRZYRZĄDOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
PIOTROWSKI STANISŁAW ZAKŁAD URZĄDZEŃ INNOWACYJNEGO
OPRZYRZĄDOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL);
HALIASZ WIESŁAWA ZAKŁAD URZĄDZEŃ INNOWACYJNEGO
OPRZYRZĄDOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL); DOLATA
PRZEMYSŁAW ZAKŁAD URZĄDZEŃ INNOWACYJNEGO
OPRZYRZĄDOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(54) Mielnik do rozdrabniania minerałów kopalnianych w młynach
kruszących
Y1 (11) 70592
(41) 2018 04 09
(51) B25H 3/02 (2006.01)
B65D 45/18 (2006.01)
(21) 125632
(22) 2016 09 28
(72) SAJDAK LUDWIK, Kraków (PL)
(73) SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Skrzynka narzędziowa z zapięciem
Y1 (11) 70623
(41) 2017 09 25
(51) B42D 3/10 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
(21) 124989
(22) 2016 03 22
(72) CZECHOWSKA DOROTA, Kościno (PL)
(73) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno (PL)
(54) Obwoluta okładkowa
Y1 (11) 70593
(41) 2018 04 09
(51) B42F 15/06 (2006.01)
(21) 125633
(22) 2016 09 28
(72) KUBIAK BŁAŻEJ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) KUBIAK BŁAŻEJ LOSCAR, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Wieszak zaciskowy
Y1 (11) 70576
(41) 2017 08 28
(51) B60R 13/00 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
(21) 125816
(22) 2014 12 12
(30) 2014108106
2014 03 03
RU
(86) 2014 12 12
PCT/RU14/00936
(87) 2015 09 11
WO15/133930
(72) REDKIN OLEG GENNAD’EVICH, Maloe Isakovo (RU)
(73) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTJU
TAKSI KOBRA, Kaliningrad (RU)
(54) Przewoźna wizualna reklama na pojazdach naziemnych
Y1 (11) 70566
(41) 2018 05 21
(51) B60R 19/20 (2006.01)
B60T 1/04 (2006.01)
(21) 125753
(22) 2016 11 15
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do rozproszenia siły zderzenia
Y1 (11) 70621
(41) 2018 09 24
(51) B62B 3/08 (2006.01)
(21) 126160
(22) 2017 03 17
(72) GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL);
GUZ EWA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Transportowy regał modułowy

Nr 2/2019
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Y1 (11) 70644
(41) 2018 08 27
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 126080
(22) 2017 02 24
(72) ROKICKI CEZARY, Góra Kalwaria (PL)
(73) PROFFICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Przyczepka do przewożenia kontenerów
Y1 (11) 70647
(41) 2018 02 26
(51) B63C 11/20 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
(21) 126547
(22) 2017 08 25
(72) ŚCIANA ARTUR, Kielce (PL); KRZESIMOWSKI DAMIAN,
Łopuszno (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Urządzenie do nurkowania
Y1 (11) 70607
(41) 2018 02 26
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
(21) 125487
(22) 2016 08 14
(72) TOMASZEWSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) NATURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Butelka cylindryczna, zwłaszcza z polietylenu
Y1 (11) 70636
(41) 2017 06 05
(51) B65D 1/22 (2006.01)
B65D 43/03 (2006.01)
(21) 124631
(22) 2015 11 30
(72) TATOWICZ BARTŁOMIEJ, Rzeszów (PL)
(73) PLASTSYSTEM RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica (PL)
(54) Opakowanie dla produktów chemii budowlanej
Y1 (11) 70645
(41) 2018 09 24
(51) B65D 19/30 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
(21) 126149
(22) 2017 03 15
(72) SĘK TOMASZ, Piotrków Trybunalski (PL); RONEK WACŁAW,
Świńsko (PL)
(73) FM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszczonów (PL)
(54) Nadstawa palety
Y1 (11) 70628
(41) 2018 08 27
(51) B65D 21/02 (2006.01)
(21) 126034
(22) 2017 02 13
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Pojemnik
Y1 (11) 70629
(41) 2018 08 27
(51) B65D 21/02 (2006.01)
(21) 126035
(22) 2017 02 13
(72) MRÓZEK PAWEŁ, Buczkowice (PL)
(73) PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice (PL)
(54) Pojemnik
Y1 (11) 70650
(41) 2018 08 13
(51) B65D 83/08 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
(21) 126001
(22) 2017 02 02
(72) BABLOK DOMINIKA, Oświęcim (PL); KORCZAK MARIUSZ,
Roczyny (PL)

307

(73) GRANPAK SPÓŁKA JAWNA M. KORCZAK, R. MARCZAK,
Bulowice (PL)
(54) Wykrój pudełka
Y1 (11) 70613
(41) 2018 02 26
(51) B65D 90/00 (2006.01)
E05B 39/00 (2006.01)
(21) 125496
(22) 2016 08 22
(72) SILNY ADAM, Gdańsk (PL)
(73) SILNY & SALAMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Plomba kontenerowa, zwłaszcza do pojemników logistycznych
Y1 (11) 70642
(41) 2018 08 13
(51) B65G 47/82 (2006.01)
B65G 47/74 (2006.01)
(21) 126019
(22) 2017 02 08
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Dozownik paliwa stałego do kotłów centralnego ogrzewania
Y1 (11) 70575
(41) 2018 03 26
(51) B65G 53/04 (2006.01)
F27D 3/18 (2006.01)
(21) 126659
(22) 2016 04 06
(30) 20155245
2015 04 07
FI
(86) 2016 04 06
PCT/FI16/50211
(87) 2016 10 13
WO16/162599
(72) BJÖRKLUND PETER, Espoo (FI); MIETTINEN ELLI, Espoo (FI);
SUOMINEN SARIANNA, Espoo (FI); PESONEN LAURI P., Ontario (CA);
LINDGREN MARI, Pori (FI); SUORTTI TUIJA, Pori (FI)
(73) Outotec (Finland) Oy, Espoo (FI)
(54) Pneumatyczny przenośnik ślizgowy
Y1 (11) 70573
(41) 2018 10 08
(51) B66F 19/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)
E02D 5/02 (2006.01)
(21) 126190
(22) 2017 03 27
(72) ZADYKOWICZ JAN, Jurowce (PL); CZYŻEWSKI MIROSŁAW,
Białystok (PL)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Podnośnik do pokryw włazów
Y1 (11) 70563
(41) 2018 05 21
(51) D04B 1/00 (2006.01)
(21) 125758
(22) 2016 11 16
(72) BILIŃSKI KAMIL, Łódź (PL); BILIŃSKA LUCYNA, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Dzianina użytkowa
Y1 (11) 70633
(41) 2018 08 13
(51) E01B 35/00 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(21) 126909
(22) 2017 12 31
(72) SIEDLECKA MONIKA, Kielce (PL); SIEDLECKI ŁUKASZ,
Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Przyrząd do mocowania urządzeń pomiarowych
Y1 (11) 70588
(51) E01C 9/08 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
E01C 5/20 (2006.01)

(41) 2016 07 04
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E01C 5/00 (2006.01)
E01C 3/00 (2006.01)
(21) 124709
(22) 2015 12 22
(30) 202014106285.8
2014 12 28
DE
102015115968.6
2015 09 22
DE
(72) MANZEI JÜRGEN, Marktredwitz (DE); BARTH Andree,
Marktschorgast (DE)
(73) PURUS PLASTICS GMBH, Arzberg (DE)
(54) Uniwersalny element budowlany
Y1 (11) 70624
(41) 2017 10 23
(51) E01F 9/60 (2016.01)
E04H 12/22 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
(21) 125034
(22) 2016 04 11
(72) MIGAS JAN, Ruda Śląska (PL)
(73) ELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Maszt balastowy
Y1 (11) 70643
(41) 2018 08 27
(51) E01F 9/615 (2016.01)
G09F 15/00 (2006.01)
(21) 126072
(22) 2017 02 23
(72) STRÓŻYK ANDRZEJ, Wilkowice (PL)
(73) STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ASTROMAL, Wilkowice (PL)
(54) Słup ogłoszeniowo-reklamowy
Y1 (11) 70562
(41) 2018 04 09
(51) E04B 1/00 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 125642
(22) 2016 09 30
(72) ŁUCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) EXTREA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Element budowlany do przyłączania płyt balkonowych
Y1 (11) 70580
(41) 2018 03 26
(51) E04F 21/00 (2006.01)
(21) 125590
(22) 2016 09 15
(72) BATKO PAWEŁ, Kraków (PL); CZECH PAWEŁ, Karsy Małe (PL);
LERCEL WITOLD, Kraków (PL)
(73) BATKO PAWEŁ, Kraków (PL); CZECH PAWEŁ, Karsy Małe (PL);
LERCEL WITOLD, Kraków (PL)
(54) Przyrząd do montażu elementów wykończeniowych
Y1 (11) 70606
(41) 2017 02 27
(51) E04G 21/04 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
(21) 124325
(22) 2015 08 14
(72) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(73) FREJOWSKI FRYDERYK JERZY, Düsseldorf (DE)
(54) Taca do fugowania
Y1 (11) 70565
(41) 2018 05 07
(51) E04H 3/04 (2006.01)
(21) 125707
(22) 2016 10 25
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do automatycznej sprzedaży towarów detalicznych
zamawianych przez internet
Y1 (11) 70617
(51) E04H 12/16 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
(21) 125466

(41) 2018 02 12

(22) 2016 08 08
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(72) LOESCH SŁAWOMIR, Karsin (PL)
(73) GASTEL PREFABRYKACJA SPÓŁKA AKCYJNA, Karsin (PL)
(54) Strunobetonowy słup wirowany
Y1 (11) 70597
(41) 2018 06 04
(51) E04H 12/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
(21) 125808
(22) 2016 12 01
(72) KISIEL ADAM, Bielsko-Biała (PL); KISIEL PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Regulowana podstawa słupa drewnianego
Y1 (11) 70605
(41) 2018 02 12
(51) E05D 5/06 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
(21) 125416
(22) 2016 07 31
(72) MAKOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) MAKOWSKI MICHAŁ POLBRAM STEEL GROUP, Warszawa (PL)
(54) Zawias do mocowania ogrodzeń
Y1 (11) 70585
(41) 2018 04 23
(51) E05F 1/06 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
(21) 125670
(22) 2016 10 12
(72) SZPINAK ADAM, Warszawa (PL)
(73) MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piastów (PL)
(54) Zawias uchylny do mocowania zewnętrznych instalacji płasz‑
czyznowych
Y1 (11) 70569
(41) 2018 09 10
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(21) 126089
(22) 2017 02 27
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica do drzwi otwieranych na zewnątrz
Y1 (11) 70570
(41) 2018 09 10
(51) E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(21) 126090
(22) 2017 02 27
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica do drzwi otwieranych do wewnątrz
Y1 (11) 70571
(41) 2018 09 24
(51) E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 126091
(22) 2017 03 17
(72) WITAS MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Będzin (PL)
(54) Ościeżnica drzwiowa
Y1 (11) 70648
(41) 2016 12 19
(51) E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(62) 412611
(21) 127020
(22) 2015 06 06
(72) SZYMANIUK PRZEMYSŁAW, Kobylnica (PL)
(73) KRAT-MET DARIUSZ, PRZEMYSŁAW, HELENA SZYMANIUK
SPÓŁKA JAWNA, Kobylnica (PL)
(54) Próg drzwiowy
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Y1 (11) 70619
(41) 2014 11 10
(51) E06B 3/22 (2006.01)
B29C 70/10 (2006.01)
(21) 121997
(22) 2013 04 30
(72) TRZCIŃSKI MAREK, Zduńska Wola (PL)
(73) CKM EXTRUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(54) Profil okna, zwłaszcza z tworzyw sztucznych
Y1 (11) 70587
(41) 2018 08 13
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 126003
(22) 2017 02 02
(72) WIERCIAK-KAPEREK ANITA, Borzęta (PL)
(73) PAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gnojnik (PL)
(54) Okno
Y1 (11) 70608
(41) 2018 04 23
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
(21) 125697
(22) 2016 10 18
(72) ŚLIWIŃSKA EWA, Poznań (PL)
(73) SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo (PL)
(54) Drzwi, zwłaszcza do pomieszczeń wewnętrznych
Y1 (11) 70638
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
(21) 126181
(22) 2017 03 24
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Zespół profilowy ościeżnicy, zwłaszcza drzwiowej
Y1 (11) 70572
(41) 2018 09 10
(51) E21B 43/12 (2006.01)
(21) 126112
(22) 2017 03 06
(72) RONOWICZ MARTA, Gdynia (PL); KUKLIŃSKI PIOTR,
Gdańsk (PL); RENK BERNARD, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Sopot (PL)
(54) Manualna pompa podwodna
Y1 (11) 70614
(41) 2018 03 12
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 125547
(22) 2016 09 06
(72) DZIEDZIC TADEUSZ, Katowice (PL); FRYSZTAK MATEUSZ,
Andrychów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE WITMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witkowice (PL)
(54) Strzemię górnicze do obudowy odwrotnie giętej
Y1 (11) 70646
(41) 2018 09 24
(51) E21D 11/22 (2006.01)
(21) 126165
(22) 2017 03 20
(72) SZABLA ROMAN, Oświęcim (PL); SROMEK JANUSZ, Łęki (PL);
CZAJA GRAŻYNA, Bielsko-Biała (PL); KOLASA JACEK, Poręba
Wielka (PL); SZABLA JAN, Zaborze (PL); SROMEK KRZYSZTOF,
Łęki (PL)
(73) ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA ,
Oświęcim (PL)
(54) Jarzmo do strzemion górniczych
Y1 (11) 70567
(51) F03D 1/04 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
(21) 125482

(41) 2018 02 26
(22) 2016 08 12
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(72) STASZÓR ROMAN JAN, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) STASZÓR ROMAN JAN, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Tunelowa turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu wirnika
Y1 (11) 70596
(41) 2016 08 01
(51) F03D 3/00 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
(21) 123734
(22) 2015 01 21
(72) NAUMENKO ANATOLIY, Kraków (PL)
(73) ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Wiatrowa turbina o pionowej osi obrotu wirnika
Y1 (11) 70641
(41) 2018 02 12
(51) F16B 12/42 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
(21) 125461
(22) 2016 08 08
(72) OSIŃSKI TOMASZ, Koło (PL)
(73) OSIŃSKI TOMASZ, Koło (PL)
(54) Zestaw elementów zaczepowych do łączenia części konstrukcji
przestrzennych
Y1 (11) 70579
(41) 2017 07 03
(51) F16B 15/06 (2006.01)
F16B 15/00 (2006.01)
(21) 124743
(22) 2015 12 30
(72) MAGIERA SŁAWOMIR, Księża Wola (PL)
(73) HERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cielądz (PL)
(54) Gwóźdź
Y1 (11) 70639
(41) 2018 07 02
(51) F16L 19/02 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
(21) 126893
(22) 2017 12 19
(30) 202016000130323
2016 12 22
(72) GIOVANNINI MIRCO, Zola Predosa (IT)
(73) FLEXIN GROUP S.R.L., Sasso Marconi (IT)
(54) Złącze hydrauliczne

IT

Y1 (11) 70649
(41) 2018 10 22
(51) F16L 21/035 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16L 27/10 (2006.01)
(21) 127058
(22) 2018 02 21
(72) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(73) ZWIERZYCKI ARTUR, Gliwice (PL)
(54) Manszeta elastyczna, zwłaszcza zabezpieczająca przestrzeń
pomiędzy dwoma rurami jedna w drugiej
Y1 (11) 70600
(41) 2018 11 05
(51) F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 33/28 (2006.01)
(21) 126303
(22) 2017 04 26
(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Złącze kołnierzowe do rur
Y1 (11) 70601
(51) F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 33/28 (2006.01)
(21) 126304

(41) 2018 11 05

(22) 2017 04 26
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(72) TYMKIEWICZ BOGDAR, Gliwice (PL)
(73) RADIATYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Złącze kołnierzowe do rur o znacznej średnicy
Y1 (11) 70634
(41) 2018 07 30
(51) F16L 33/00 (2006.01)
F16L 33/24 (2006.01)
F16L 37/113 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/06 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)
(21) 126956
(22) 2018 01 15
(30) P.420325
2017 01 25
PL
(72) PAPROCKI ADAM, Świdwin (PL); NIKIPIEROWICZ LESZEK,
Świdwin (PL)
(73) PPHU JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Świdwin (PL)
(54) Działko wodno-pianowe
Y1 (11) 70635
(41) 2018 10 22
(51) F16S 3/04 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 127104
(22) 2018 03 06
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Kątowy łącznik blaszany, zwłaszcza dla łączenia belek na prze‑
cięciu się płaszczyzn konstrukcji
Y1 (11) 70612
(41) 2018 03 12
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21V 23/04 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 125559
(22) 2016 09 10
(72) HALIGOWSKI MAREK, Rzeszów (PL)
(73) HALIGOWSKI WOJCIECH P.P.H.U. HITPOL, Świlcza (PL)
(54) Znicz elektryczny
Y1 (11) 70637
(41) 2018 03 26
(51) F21S 8/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 29/76 (2015.01)
F21W 131/10 (2006.01)
(21) 125574
(22) 2016 09 13
(72) KAMIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Lampa LED
Y1 (11) 70577
(41) 2018 08 13
(51) F21V 37/00 (2006.01)
F23D 3/24 (2006.01)
F21S 13/00 (2006.01)
(21) 126021
(22) 2017 02 08
(72) GAWARECKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ACHTEL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Wkład palny do zniczy i lampionów
Y1 (11) 67924
(41) 2013 10 28
(51) F23D 1/00 (2006.01)
(21) 120952
(22) 2012 04 20
(72) TEKLA WIESŁAW, Strumień (PL); TEKLA KRZYSZTOF,
Strumień (PL)
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(73) TEKLA KRZYSZTOF PPH TEKLA, Strumień (PL)
(54) Palnik kotła CO
Y1 (11) 70615
(41) 2018 01 15
(51) F24F 13/02 (2006.01)
(21) 125322
(22) 2016 07 10
(72) STANISŁAWOWICZ KLAPISZEWSKYJ OLEKSANDR, Kijów (UA);
MICHAIŁOWICZ CJOMIK ANATOLIJ, Kijów (UA)
(73) PRIVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY, Kijów (UA)
(54) Przejściówka dla przewodów wentylacyjnych
Y1 (11) 70598
(41) 2018 07 16
(51) F24F 13/15 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 125920
(22) 2017 01 10
(72) MAJDAŃSKI ANDRZEJ, Bojanów (PL); TEKIELAK-SKAŁKA
IZABELA, Kraków (PL)
(73) SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Kraków (PL)
(54) Wyrzutnia powietrza
Y1 (11) 70586
(41) 2018 07 30
(51) G01C 3/02 (2006.01)
G01B 21/16 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
(21) 125958
(22) 2017 01 19
(72) PUTYNOWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); WOŹNY
KRZYSZTOF, Maków Podhalański (PL); BALAWENDER PAWEŁ,
Stalowa Wola (PL); ANDRYSIEWICZ WOJCIECH, Kraków (PL);
AUGUSTYNOWICZ ADAM, Elbląg (PL); STEFANIUK MICHAŁ,
Kraków (PL); KRET ANNA, Stalowa Wola (PL); CYGAL ADAM,
Skrzydlna (PL)
(73) 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) Przyrząd do pomiaru odległości
Y1 (11) 70594
(41) 2018 06 04
(51) G01C 15/02 (2006.01)
(21) 125783
(22) 2016 11 21
(72) SZULWIC JAKUB, Gdańsk (PL); BYZDRA ALICJA, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Ramka fotogrametryczna do fotopunktu
Y1 (11) 70625
(41) 2018 02 12
(51) G01L 5/00 (2006.01)
G01L 1/04 (2006.01)
B81B 3/00 (2006.01)
(21) 125440
(22) 2016 08 04
(72) BOGDANOWICZ TOMASZ, Siemianowice (PL); ŁYPACZEWSKI
MICHAŁ, Gliwice (PL)
(73) MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Wielowarstwowy detektor nacisku
Y1 (11) 70590
(41) 2018 03 12
(51) G01N 25/26 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
(21) 125556
(22) 2016 09 09
(72) REDMANN WALDEMAR, Tryszczyn (PL)
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(73) POLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tryszczyn (PL)
(54) Podkładka dystansowa bomby kalorymetrycznej
Y1 (11) 70631
(41) 2018 10 08
(51) G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
(21) 126187
(22) 2017 03 27
(72) SMYŁA JAROSŁAW, Piekary Śląskie (PL); SOBIERAJSKI
WALDEMAR, Czeladź (PL); MOLENDA TOMASZ, Dąbrowa
Górnicza (PL); LOSKA PIOTR, Mikołów (PL); SZYMAŁA PIOTR,
Łaziska Górne (PL); GOLA MARIAN, Radzionków (PL); GRZEGORSKI
IGOR, Katowice (PL); DAWCZYŃSKI RYSZARD, Czeladź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do wyznaczania wartości opałowej węgla
Y1 (11) 70582
(41) 2018 09 24
(51) G03B 17/00 (2006.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06T 7/20 (2017.01)
(21) 126137
(22) 2017 03 14
(72) PRZEZPOLEWSKI JAN, Aventura (US)
(73) KRÓLEWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Obudowa kamery
Y1 (11) 70578
(41) 2017 05 08
(51) G05B 13/00 (2006.01)
G06F 3/0346 (2013.01)
(21) 124541
(22) 2015 10 30
(72) NAWRAT ZBIGNIEW, Zabrze (PL); MUCHA ŁUKASZ,
Jaksmanice (PL); LEHRICH KRZYSZTOF, Ustroń (PL); LIS KRZYSZTOF,
Wilkowice (PL)
(73) FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF.
ZBIGNIEWA RELIGI , Zabrze (PL)
(54) Uchwyt sterujący zadajnika ruchu
Y1 (11) 70626
(41) 2018 02 12
(51) G06K 19/077 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 23/00 (2006.01)
(21) 125444
(22) 2016 08 05
(72) BOGDANOWICZ TOMASZ, Siemianowice (PL); ŁYPACZEWSKI
MICHAŁ, Gliwice (PL); RZĄSA MIŁOSZ, Sosnowiec (PL)
(73) MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Zestaw etykiet RFID
Y1 (11) 70595
(41) 2018 05 07
(51) G07B 11/00 (2006.01)
(21) 126668
(22) 2017 10 06
(72) WIĄCEK BARTŁOMIEJ, Borowa (PL); ROGALA KRZYSZTOF,
Rzeszów (PL)
(73) R&G PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Urządzenie biletowe
Y1 (11) 70602
(41) 2015 03 30
(51) G09B 9/042 (2006.01)
(62) 405446
(21) 126771
(22) 2013 09 26
(72) PARCZEWSKI JERZY STANISŁAW, Szczecin (PL); AUGUST
STANISŁAW, Szczecin (PL); KOZACZUK ARKADIUSZ, Szczecin (PL)
(73) AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Symulator do nauki jazdy autobusem
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Y1 (11) 70610
(41) 2018 03 12
(51) H01B 11/22 (2006.01)
(21) 125520
(22) 2016 08 29
(72) MISZCZUK MACIEJ, Wiry (PL)
(73) ELPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Luboń (PL)
(54) Multikabel
Y1 (11) 70584
(41) 2018 03 12
(51) H01R 11/11 (2006.01)
H01R 11/12 (2006.01)
H01R 4/20 (2006.01)
(21) 125532
(22) 2016 09 01
(72) DERECKI PIOTR, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Końcówka kablowa rurowa
Y1 (11) 70618
(41) 2016 03 29
(51) H01R 13/73 (2006.01)
(62) 409563
(21) 126596
(22) 2014 09 23
(72) PIGŁAS WOJCIECH, Karpicko (PL); ZIELENDA ANDRZEJ,
Rostarzewo (PL)
(73) AWA PIGŁAS, ZIELENDA SPÓŁKA JAWNA, Rostarzewo (PL)
(54) Gniazdo wtykowe przedłużacza instalacji elektrycznych
Y1 (11) 70564
(41) 2018 05 21
(51) H02G 7/20 (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)
H02G 7/22 (2006.01)
(21) 125749
(22) 2016 11 14
(72) PIWOWARSKI JAROSŁAW, Kraków (PL); WALCZAK TOMASZ,
Jerzmanowice (PL); BRUDNIAK DOMINIK, Kraków (PL); PAWLICKI
ROBERT, Kraków (PL); NOWAK EWA, Kraków (PL); MUSIAŁ TOMASZ,
Kraków (PL)
(73) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH
ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Słup rozgałęźny elektroenergetycznych linii napowietrznych
dwutorowych
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01B 29/04 (2006.01)
A01B 27/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
A01K 63/00 (2017.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A41B 9/06 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47B 96/07 (2006.01)
A47B 96/06 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
A47F 5/08 (2006.01)

70581
70581*
70616
70583
70568
70627
70561*
70561
70620
70622*
70622*
70622*
70641*
70622

A47G 21/02 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
A61B 1/273 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
A62C 2/00 (2006.01)
A62C 2/18 (2006.01)
A62C 2/20 (2006.01)
A62C 4/00 (2006.01)
A62C 33/00 (2006.01)
A62C 33/06 (2006.01)
A62C 31/28 (2006.01)

70574
70589
70650*
70609
70611
70640
70630
70630*
70630*
70630*
70630*
70634*
70634*
70634*

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

2

1

2

1

2

1

2

A63B 22/16 (2006.01)
A63B 22/08 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 22/00 (2006.01)
A63B 22/14 (2006.01)
A63B 63/00 (2006.01)
A63B 63/04 (2006.01)
A63B 71/02 (2006.01)
A63B 71/04 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
B01D 3/16 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)
B02C 17/20 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B29C 70/10 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B42D 3/10 (2006.01)
B42F 15/06 (2006.01)
B60R 13/00 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
B60T 1/04 (2006.01)
B62B 3/08 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 33/04 (2006.01)
B63C 11/20 (2006.01)
B63C 11/18 (2006.01)
B65D 81/36 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B65D 45/18 (2006.01)
B65D 27/00 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
B65D 43/03 (2006.01)
B65D 19/30 (2006.01)
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
B65G 47/82 (2006.01)
B65G 47/74 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)
B81B 3/00 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
E01C 15/00 (2006.01)
E01C 5/20 (2006.01)
E01C 5/00 (2006.01)
E01C 3/00 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E01F 9/615 (2016.01)
E02D 5/02 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)

70611*
70599
70599*
70599*
70599*
70604
70604*
70604*
70604*
70603
70632
70632*
70632*
70591
70592
70619*
70589*
70623
70593
70576
70566
70566*
70621
70644
70644*
70647
70647*
70603*
70603*
70592*
70623*
70607
70607*
70636
70636*
70645
70645*
70628
70629
70650
70613
70642
70642*
70575
70573
70573*
70625*
70563
70633
70588
70588*
70588*
70588*
70588*
70624
70643
70573*
70597*
70562

E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
E04F 21/02 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 3/04 (2006.01)
E04H 12/16 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 17/22 (2006.01)
E04H 12/10 (2006.01)
E05B 39/00 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E05F 1/06 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/74 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E21B 43/12 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
F03D 1/06 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
F03D 7/06 (2006.01)
F03D 11/04 (2006.01)
F16B 12/42 (2006.01)
F16B 15/06 (2006.01)
F16B 15/00 (2006.01)
F16J 15/02 (2006.01)
F16L 5/04 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
F16L 19/08 (2006.01)
F16L 21/02 (2006.01)
F16L 21/035 (2006.01)
F16L 27/10 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)

70562*
70562*
70635*
70635*
70580
70606*
70598*
70606
70624*
70565
70617
70617*
70597
70597*
70564*
70613*
70605
70605*
70585*
70585
70585*
70630*
70630*
70569
70569*
70570
70570*
70571
70571*
70571*
70648
70648*
70648*
70619
70587
70587*
70608
70608*
70638
70638*
70572
70614
70646
70567
70567*
70596
70596*
70596*
70641
70579
70579*
70649*
70630*
70639
70639*
70639*
70649
70649*
70600

F16L 23/032 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 33/28 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/032 (2006.01)
F16L 23/16 (2006.01)
F16L 33/28 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
F16L 33/24 (2006.01)
F16L 37/113 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21S 9/02 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
F21S 13/00 (2006.01)
F21V 23/04 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 29/76 (2015.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21W 131/10 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F23D 3/24 (2006.01)
F23D 1/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 13/15 (2006.01)
F24F 13/14 (2006.01)
F24F 13/08 (2006.01)
F27D 3/18 (2006.01)
G01B 21/16 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01C 3/02 (2006.01)

70600*
70600*
70600*
70601
70601*
70601*
70601*
70634
70634*
70634*
70635
70612
70612*
70637
70577*
70612*
70637*
70637*
70637*
70577
70637*
70612*
70577*
67924
70615
70598
70598*
70598*
70575*
70586*
70633*
70586

G01C 15/02 (2006.01)
G01K 17/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 1/04 (2006.01)
G01N 25/26 (2006.01)
G01N 25/22 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G03B 17/00 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)
G06F 3/033 (2013.01)
G06F 3/0346 (2013.01)
G06K 19/077 (2006.01)
G06T 7/20 (2017.01)
G07B 11/00 (2006.01)
G09B 9/042 (2006.01)
G09F 21/04 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G12B 9/08 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 1/22 (2006.01)
H01Q 23/00 (2006.01)
H01R 11/11 (2006.01)
H01R 11/12 (2006.01)
H01R 4/20 (2006.01)
H01R 13/73 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
H02G 7/22 (2006.01)

70594
70590*
70625
70625*
70590
70590*
70631
70631*
70582
70578
70582*
70578*
70626
70582*
70595
70602
70576*
70643*
70626*
70586*
70610
70624*
70626*
70626*
70584
70584*
70584*
70618
70617*
70564
70564*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

67924
70561
70562
70563
70564
70565
70566
70567
70568
70569
70570
70571
70572
70573
70574
70575
70576
70577
70578

F23D 1/00 (2006.01)
A41D 13/005 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
D04B 1/00 (2006.01)
H02G 7/20 (2006.01)
E04H 3/04 (2006.01)
B60R 19/20 (2006.01)
F03D 1/04 (2006.01)
A01K 63/00 (2017.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/12 (2006.01)
E06B 1/16 (2006.01)
E21B 43/12 (2006.01)
B66F 19/00 (2006.01)
A47G 21/02 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B60R 13/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
G05B 13/00 (2006.01)

70579
70580
70581
70582
70583
70584
70585
70586
70587
70588
70589
70590
70591
70592
70593
70594
70595
70596
70597

F16B 15/06 (2006.01)
E04F 21/00 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
G03B 17/00 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
H01R 11/11 (2006.01)
E05F 1/06 (2006.01)
G01C 3/02 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
G01N 25/26 (2006.01)
B02C 17/20 (2006.01)
B25H 3/02 (2006.01)
B42F 15/06 (2006.01)
G01C 15/02 (2006.01)
G07B 11/00 (2006.01)
F03D 3/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

70598
70599
70600
70601
70602
70603
70604
70605
70606
70607
70608
70609
70610
70611
70612
70613
70614
70615
70616
70617
70618
70619
70620
70621
70622
70623
70624

F24F 13/15 (2006.01)
A63B 22/08 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
F16L 23/00 (2006.01)
G09B 9/042 (2006.01)
A63H 33/08 (2006.01)
A63B 63/00 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
E04G 21/04 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
A61B 1/273 (2006.01)
H01B 11/22 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
B65D 90/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
A01G 9/02 (2006.01)
E04H 12/16 (2006.01)
H01R 13/73 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
A45D 29/00 (2006.01)
B62B 3/08 (2006.01)
A47F 5/08 (2006.01)
B42D 3/10 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)

70625
70626
70627
70628
70629
70630
70631
70632
70633
70634
70635
70636
70637
70638
70639
70640
70641
70642
70643
70644
70645
70646
70647
70648
70649
70650

G01L 5/00 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
A23B 4/044 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
A62C 2/06 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
B01D 3/16 (2006.01)
E01B 35/00 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
F16S 3/04 (2006.01)
B65D 1/22 (2006.01)
F21S 8/00 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)
F16B 12/42 (2006.01)
B65G 47/82 (2006.01)
E01F 9/615 (2016.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B65D 19/30 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
B63C 11/20 (2006.01)
E06B 3/10 (2006.01)
F16L 21/035 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)

45
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
121384
123314
123913
124632
124766
124865
125409

07/2014
04/2016
20/2016
12/2017
16/2017
18/2017
03/2018

125410
125439
125737
125790
125815
125885
126992

03/2018
04/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
12/2018

46
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).
124292
125224
125267

04/2017
26/2017
01/2018

125598
125667
126421

07/2018
09/2018
23/2017

313
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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) 67041 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CEN‑
TRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, Polska 850022124
i dokonanie wpisu: ALDONA RÓŻA SITEK PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNE SEKO, Dębica, Polska
(Y1) 67426 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA
JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Pol‑
ska 142446830 i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KON‑
RAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(Y1) 67851 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA
JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Pol‑
ska 142446830 i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KON‑
RAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(Y1) 68264 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA
JAWNA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Pol‑
ska 142446830 i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KON‑
RAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(Y1) 68344 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska i dokonanie wpisu: RUMIŃSKA KATARZYNA, Warszawa,
Polska; RUMIŃSKA MONIKA, Warszawa, Polska; RUMIŃSKI TO‑
MASZ, Warszawa, Polska; RUMIŃSKA OLIWIA WIKTORIA, Warsza‑
wa, Polska
(Y1) 68442 2018 10 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT &
WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i doko‑
nanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Pol‑
ska 510915638
(Y1) 68473 2018 10 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT &
WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i doko‑
nanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Pol‑
ska 510915638
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(Y1) 68476 2018 10 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: STALMOT
& WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA, Nidzica, Polska 510915638 i doko‑
nanie wpisu: GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Pol‑
ska 510915638
(Y1) 069119 2018 11 20 C. Wprowadzono zmianę twórców
przez wykreślenie wpisu: SZYDŁOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: SZYDŁOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa,
Polska, MAJEWSKI MIROSŁAW WIKTOR, Radzymin, Polska
(Y1) 69214 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GTV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 012349897 i doko‑
nanie wpisu: GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 140822920

Nr 2/2019
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego albo kod i numer prawa ochronnego, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona
decyzja została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono
lub uchylono decyzję poprzednią.
(Y1) 069625 01/2018

20.06.2018

(Y1) 69702 2018 11 19 A. Wprowadzono zmianę siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA
JAWNA KONRAD GRZESZCZYK, MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Pol‑
ska 142446830 i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KON‑
RAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830
(Y1) 69776 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: RUMIŃSKI KONRAD, Magdalenka,
Polska i dokonanie wpisu: RUMIŃSKA KATARZYNA, Warszawa,
Polska; RUMIŃSKA MONIKA, Warszawa, Polska; RUMIŃSKI TO‑
MASZ, Warszawa, Polska; RUMIŃSKA OLIWIA WIKTORIA, Warsza‑
wa, Polska
(Y1) 069751 03/2018 19.06.2018
48
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) 65899
(Y1) 66080
(Y1) 66173
(Y1) 66659
(Y1) 67368
(Y1) 67542
(Y1) 67695
(Y1) 67757

2017 12 14
2017 12 04
2017 11 16
2017 12 04
2018 01 24
2018 01 24
2018 01 30
2017 12 31

(Y1) 67841
(Y1) 67842
(Y1) 67849
(Y1) 67882
(Y1) 67940
(Y1) 67981
(Y1) 69017

2017 12 31
2017 12 31
2018 01 28
2018 01 21
2018 01 16
2017 12 31
2017 12 18

Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
Kodeksu postępowania admi‑
nistracyjnego w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności prze‑
mysłowej (test jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 776) Urząd Paten‑
towy RP stwierdza z urzędu
nieważność decyzji z dnia 22
sierpnia 2017 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na wzór
użytkowy pt. „Opakowanie
magazynowe/transportowe
produktów izolacyjnych z weł‑
ny mineralnej”, nr W.123043
wydanej na rzecz Paroc Oy Ab,
Helsinki, Finlandia.
Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
Kodeksu postępowania admi‑
nistracyjnego w związku z art.
252 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności prze‑
mysłowej (test jedn.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 776) Urząd Paten‑
towy RP stwierdza z urzędu
nieważność decyzji z dnia 20
października 2017 r. o udzie‑
leniu prawa ochronnego na
wzór użytkowy pt. „Osłonka
do produktów spożywczych,
a zwłaszcza produktów wę‑
dliniarskich”, nr W.124758 wy‑
danej na rzecz Novica Spółka
z ograniczoną odpowiedzial‑
nością, Piekary Śląskie.
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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

50
REJESTRACJA
(od nr 24 871 do nr 24 970)
(51) 23-03
(11) 24871
(22) 2018 02 27
(21) 26311
(73) GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

25-01
(11) 24873
(22) 2018 07 17
STOŻEK ADAM, Kraków, PL.
STOŻEK GRZEGORZ, STOŻEK ADAM
Element budowlany

(21) 26763

(51) 23-03
(11) 24872
(22) 2018 02 27
(21) 26312
(73) GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

11-03
(11) 24874
(22) 2018 09 14
TROJANOWSKI ANDRZEJ, Opole, PL.
TROJANOWSKI ANDRZEJ
Moneta okolicznościowa

(21) 26808
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

02-04
(11) 24875
(22) 2018 09 12
STACHURA SANDRA, Wieliczka, PL.
STACHURA SANDRA
Obcas

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

06-02
(11) 24876
(22) 2018 09 18
(21) 26950
JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Szklarka Mielęcka, PL.
JAŃSKI MATEUSZ
Kanapa

(21) 26939

(51) 19-07
(11) 24877
(22) 2018 09 18
(21) 26951
(73) WYSZYŃSKI DARIUSZ MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ,
Ostróda, PL.
(72) WYSZYŃSKI DARIUSZ, SZMALEC JACEK
(54) Plansza edukacyjna do nauki pisania
(55)

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

09-03
(11) 24878
(22) 2018 09 20
KMITA ANNA KATARZYNA, Warszawa, PL.
KMITA ANNA KATARZYNA
Opakowanie

(21) 26961
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(51) 09-03
(11) 24879
(22) 2018 09 25
(21) 26975
(73) ZPGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard, PL.
(72) KIPIEĆ WOJCIECH, MICHNA ŁUKASZ
(54) Składane pudełko na butelki
(55)

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

23-01
(11) 24880
PARA MAREK, Jaźwiny, PL.
PARA MAREK
Rura

(22) 2018 10 05

(21) 27002

(51) 07-08
(11) 24881
(22) 2018 10 19
(73) FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(72) BEJSTER BARTŁOMIEJ
(54) Stojak na akcesoria do kominka
(55)

(21) 27041
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(51) 07-08
(11) 24882
(22) 2018 10 19
(73) FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(72) BEJSTER BARTŁOMIEJ
(54) Stojak na akcesoria do kominka
(55)

(21) 27042
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(51) 06-04, 06-03 (11) 24886 (22) 2018 07 18
(21) 26779
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) LECIEJEWSKA JOANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 01-04
(11) 24883
(22) 2018 04 16
(21) 26464
(73) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(72) Jasiński Cezary
(54) Kabanos
(55)

(51) 09-03
(11) 24884
(22) 2018 04 24
(21) 26511
(73) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(72) MARKIEWICZ TOMASZ, WALAWENDER RAFAŁ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 06-04
(11) 24885
(22) 2018 07 18
(21) 26777
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) LECIEJEWSKA JOANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-04, 06-03 (11) 24887 (22) 2018 07 18
(21) 26778
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) LECIEJEWSKA JOANNA
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 06-04, 06-02 (11) 24888 (22) 2018 07 18
(21) 26785
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) KRUPIŃSKA MARTA
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(54) Zestaw mebli
(55)
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(51) 06-04
(11) 24891
(22) 2018 07 19
(21) 26789
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) KRUPIŃSKA MARTA
(54) Szafka rtv
(55)

(51)
(30)
(73)
(72)
(54)
(55)

23-03
(11) 24892
(22) 2018 07 25
(21) 26810
2018 01 30
(PL)
MACURA GABRIELA KAKKELOVNSMAKERIET, Cieszyn, PL.
MACURA KAMIL, HOFF HAKON
Piec kominkowy

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

09-03
(11) 24893
(22) 2018 09 07
SUDA KRZYSZTOF PPHU ADUS, Syrynia, PL.
SUDA KRZYSZTOF
Opakowanie

(51) 06-04
(11) 24889
(22) 2018 07 18
(21) 26787
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) KRUPIŃSKA MARTA
(54) Komoda
(55)

(51) 06-04
(11) 24890
(22) 2018 07 19
(21) 26788
(73) MEBLE VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janikowo, PL.
(72) KRUPIŃSKA MARTA
(54) Szafka nocna
(55)

(21) 26915
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(51) 08-06
(11) 24894
(22) 2018 07 21
(21) 26793
(73) KAMELEON.PRO ANNA I ANDRZEJ MOSKAŁA SPÓŁKA
JAWNA, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(72) CIEŚLA ANETA
(54) Uchwyty do mebli
(55)

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

21-03
(11) 24895
(22) 2018 10 05
MIELCZAREK ADAM, Warszawa, PL.
MIELCZAREK ADAM
Bujane urządzenie rekreacyjne

(21) 27000
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(72) BUZUK MACIEJ
(54) Urządzenie badawczo oczyszczające powietrze
(55)

(51) 32-00
(11) 24898
(22) 2018 10 24
(21) 26564
(73) BIOAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(72) BUZUK MACIEJ
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24899
(22) 2018 10 24
(21) 26565
(73) BIOAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(72) BUZUK MACIEJ
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 20-03
(11) 24896
(22) 2018 10 18
(73) FLASHPOINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF ROMAN
(54) Nośnik reklamy świetlnej
(55)

(21) 27034

(51) 06-04
(11) 24900
(22) 2018 05 18
(21) 26603
(73) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR MEBLOLAND SPÓŁKA
CYWILNA, Kępno, PL.
(72) LENART JACEK, WYRWIŃSKI ARTUR
(54) Szafa
(55)

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

(51) 23-04
(11) 24897
(22) 2018 05 14
(21) 26562
(73) BIOAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.

25-02
(11) 24901
(22) 2018 05 24
(21) 26617
LANCEWICZ ANETTA GASTRO SERWIS, Karzcino, PL.
LANCEWICZ KRZYSZTOF
Panel ogrodzeniowy
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(51) 20-03
(11) 24902
(22) 2018 05 28
(73) FLASHPOINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF
(54) Nośnik reklamy świetlnej
(55)

(21) 26626

06-09
(11) 24903
(22) 2018 06 11
MĄDRZAK OLGA, Gorzów Wielkopolski, PL.
MĄDRZAK OLGA
Poduszka do spania dla dzieci

(21) 26655

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

(51) 10-05
(11) 24904
(22) 2018 07 11
(21) 26741
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów, PL.
(72) KOLMAN ŁUKASZ, TUTAK JACEK STANISŁAW
(54) Urządzenie do monitorowania osób
(55)

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

32-00
(11) 24905
(22) 2018 07 12
MAKŁOWICZ PATRYK, Myślenice, PL.
DOBIJA WOJCIECH, WAPNIEWSKA JOANNA
Znak graficzny

(21) 26742

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

26-01
(11) 24906
(22) 2018 07 13
GLIŃSKA MARTA, Blachownia, PL.
KAMIŃSKI MAREK
Podstawa znicza nagrobnego

Nr 2/2019
(21) 26757

(51) 21-01
(11) 24907
(22) 2018 08 20
(21) 26854
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24908
(22) 2018 08 20
(21) 26847
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

26847
(51) 21-01
(11) 24909
(22) 2018 08 20
(21) 26848
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24910
(22) 2018 08 20
(21) 26849
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24911
(22) 2018 08 20
(21) 26850
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24912
(22) 2018 08 20
(21) 26851
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)
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(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 11-01
(11) 24916
(22) 2018 08 29
(21) 26877
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 11-01
(11) 24917
(22) 2018 08 29
(21) 26878
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 21-01
(11) 24913
(22) 2018 08 20
(21) 26852
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24914
(22) 2018 08 20
(21) 26853
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) Łukasik Barbara
(54) Maskotka
(55)

(51) 21-01
(11) 24915
(22) 2018 08 20
(21) 26855
(73) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.

(51) 11-01
(11) 24918
(22) 2018 08 29
(21) 26879
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 11-01
(11) 24919
(22) 2018 08 29
(21) 26880
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
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(54) Kolczyki
(55)

(51) 25-03
(11) 24920
(22) 2018 10 03
(21) 26828
(73) ENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) NAZIMEK ŁUKASZ
(54) Kratowy słup energetyczny
(55)

(51) 06-07
(11) 24921
(22) 2018 08 09
(21) 26833
(73) FRIESKE DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE NEO, Gorzów Wielkopolski, PL.
(72) FRIESKE DANIEL
(54) Lustro
(55)

(51) 06-07
(11) 24922
(22) 2018 08 09
(21) 26834
(73) FRIESKE DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE NEO, Gorzów Wielkopolski, PL.
(72) FRIESKE DANIEL
(54) Lustro
(55)

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

12-11
(11) 24923
(22) 2018 12 20
BEDER MIŁOSŁAW IRENEUSZ, Pniewy, PL.
BEDER MIŁOSŁAW IRENEUSZ
Rower

Nr 2/2019
(21) 27217

(51) 11-01
(11) 24924
(22) 2018 08 29
(21) 26881
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 11-01
(11) 24925
(22) 2018 08 29
(21) 26882
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Bransoletka
(55)

(51) 11-01
(11) 24926
(22) 2018 08 29
(21) 26883
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)
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(51) 11-01
(11) 24927
(22) 2018 08 29
(21) 26884
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Grzebyk
(55)

(51) 11-01
(11) 24928
(22) 2018 08 29
(21) 26885
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)
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(54) Biżuteria
(55)

(51) 11-01
(11) 24932
(22) 2018 08 29
(21) 26889
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Bransoletka
(55)

26885
(51) 11-01
(11) 24929
(22) 2018 08 29
(21) 26886
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)
(51) 11-01
(11) 24933
(22) 2018 08 29
(21) 26890
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Bransoletka
(55)

(51) 11-01
(11) 24930
(22) 2018 08 29
(21) 26887
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 11-01
(11) 24931
(22) 2018 08 29
(21) 26888
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA

(51) 11-01
(11) 24934
(22) 2018 08 29
(21) 26891
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
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(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 11-01
(11) 24935
(22) 2018 08 29
(21) 26892
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

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

01-01
(11) 24938
(22) 2018 09 05
CHACIEWICZ HANNA, Otwock, PL.
CHACIEWICZ HANNA
Wypiek cukierniczy

Nr 2/2019
(21) 26908

(51) 32-00
(11) 24939
(22) 2018 09 10
(21) 26921
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL
(54) Logotyp
(55)

(51) 11-01
(11) 24936
(22) 2018 08 29
(21) 26893
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Kolczyki
(55)

(51) 03-01
(11) 24940
(22) 2018 09 10
(21) 26928
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) MODRZEJEWSKA ALICJA, KOWALIK AGNIESZKA
(54) Organizer
(55)

(51) 11-01
(11) 24937
(22) 2018 08 29
(21) 26894
(73) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA NOVIA BLANCA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(72) SZCZECIŃSKA IDA, SIRAK JOANNA
(54) Biżuteria
(55)

(51) 06-01
(11) 24941
(22) 2018 09 10
(21) 26929
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) KOZELKA MONIKA, KOWALIK AGNIESZKA
(54) Siedzisko
(55)
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(51) 32-00
(11) 24942
(22) 2018 09 10
(21) 26930
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) PESTKA MARLENA, RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 32-00
(11) 24943
(22) 2018 09 10
(21) 26931
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) ŚLIWIŃSKI ARIEL
(54) Logotyp
(55)

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

08-99
(11) 24944
(22) 2018 09 12
WAJDA KRZYSZTOF, Jodłówka-Wałki, PL.
WAJDA KRZYSZTOF
Prowadnica murarska

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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26-01
(11) 24946
(22) 2018 09 17
(21) 26943
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa, PL.
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz nagrobny

26943
(51) 26-01
(11) 24947
(22) 2018 09 17
(21) 26944
(73) MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa, PL.
(72) MYSZKIEWICZ TOMASZ
(54) Znicz nagrobny
(55)

(21) 26936

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

26-01
(11) 24948
(22) 2018 09 17
(21) 26945
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa, PL.
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicz nagrobny

26936
(51) 26-01
(11) 24945
(22) 2018 09 17
(21) 26942
(73) MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa, PL.
(72) MYSZKIEWICZ TOMASZ
(54) Znicz nagrobny
(55)

(51) 09-03
(11) 24949
(22) 2018 09 18
(73) IZYDORCZYK MICHAŁ I Z I, Rożno-Parcele, PL.
(72) IZYDORCZYK MICHAŁ

(21) 26949

326

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Pudełko na cukierki
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 19-08
(11) 24953
(22) 2018 09 25
(21) 26973
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) Kempa Jan, Klusek Radosław
(54) Gadżet reklamowo-informacyjny
(55)

06-01
(11) 24950
(22) 2018 09 19
(21) 26952
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk, PL.
KWIATKOWSKI TOMASZ, DZIERŻKO-BUKAL IWONA
Siedzisko

26952
(51) 06-01
(11) 24951
(22) 2018 10 30
(21) 27074
(73) PANKIEWICZ-GRUBSKA MAŁGORZATA, Gdynia, PL.
(72) PANKIEWICZ-GRUBSKA MAŁGORZATA
(54) Fotel
(55)

(51) 32-00
(11) 24952
(22) 2018 09 21
(21) 26963
(73) KRYWULT JACEK, KRYWULT BEATA PROJEKTOWANIE
I WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SPÓŁKA CYWILNA,
Gliwice, PL.
(72) KOWALSKA ELIZA
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 06-06
(11) 24954
(22) 2018 09 27
(21) 26983
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) STOPKA MEBLOWA
(55)

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

19-08
(11) 24955
(22) 2018 09 28
IZYDORCZYK MICHAŁ I Z I, Rożno-Parcele, PL.
IZYDORCZYK MICHAŁ
Etykiety na cukierki

(21) 26985
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(51) 09-03
(11) 24956
(22) 2018 09 28
(73) PRODUKTY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(72) WAWRZYŃCZAK BARTŁOMIEJ
(54) Opakowanie
(55)

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

(21) 26987

25-02
(11) 24957
(22) 2018 10 03
(21) 26997
PICHETA TOMASZ Z.P.H.U. PICHETA, Ruda Strawczyńska, PL.
PICHETA TOMASZ
Przęsło ogrodzeniowe

(51) 15-05
(11) 24958
(22) 2018 10 09
(21) 27024
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków, PL.
(72) DUDEK MARCIN
(54) Odkurzacz
(55)
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(51) 15-05
(11) 24959
(22) 2018 10 09
(21) 27025
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków, PL.
(72) DUDEK MARCIN
(54) Odkurzacz
(55)

(51) 15-05
(11) 24960
(22) 2018 10 09
(21) 27026
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE OLBUT, Myszków, PL.
(72) DUDEK MARCIN
(54) Odkurzacz
(55)

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

26-01
(11) 24961
(22) 2018 10 02
(21) 26993
KOSTRZEWA GRZEGORZ P.P.H.U. CERKOS, Przystajń, PL.
KOSTRZEWA GRZEGORZ
Znicz
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(51) 19-08
(11) 24962
(22) 2018 10 02
(21) 26991
(73) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(72) PIASTA IWONA
(54) Etykieta produktu spożywczego
(55)

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

30-02
(11) 24963
(22) 2018 10 12
(21) 27030
RYGALIK JAROSŁAW DREWNOFACH, Grabowa, PL.
RYGALIK JAROSŁAW
Buda dla psa

(51) 02-02
(11) 24964
(22) 2018 10 08
(21) 27016
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL. ; INSTYTUT TECHNOLOGII
BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, GUTOWSKA AGNIESZKA,
GRABOWSKA GRAŻYNA, BŁASZCZYK JOANNA, SUCHOCKI PIOTR
(54) Kurtka motocyklisty
(55)
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(51) 02-02
(11) 24965
(22) 2018 10 08
(21) 27015
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL. ; INSTYTUT TECHNOLOGII
BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA, GUTOWSKA AGNIESZKA,
GRABOWSKA GRAŻYNA, BŁASZCZYK JOANNA, SUCHOCKI PIOTR
(54) Spodnie motocyklisty
(55)

(51) 02-02
(11) 24966
(22) 2018 10 08
(21) 27014
(73) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź, PL. ; INSTYTUT TECHNOLOGII
BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(72) WAŁĘZA JADWIGA, WOŹNIAKOWSKA MAŁGORZATA,
GUTOWSKA AGNIESZKA, GRABOWSKA GRAŻYNA, BŁASZCZYK
JOANNA, SUCHOCKI PIOTR
(54) Kamizelka motocyklisty
(55)

(51) 23-03
(11) 24967
(22) 2018 09 19
(21) 26960
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)
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(51) 23-03
(11) 24968
(22) 2018 09 19
(21) 26958
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

(51) 23-03
(11) 24969
(22) 2018 09 19
(21) 26957
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru
wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania
albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo
numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje
dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana
nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo z rejestracji
wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych pomyłek.
19081 2018 08 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BUMAR PCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 010743638 i dokonanie wpisu: PCO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 010743638
52
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
14553
21065

2018 02 26 Unieważniono w całości.
2017 06 05 Unieważniono w całości.
53
DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
(51) 23-03
(11) 24970
(22) 2018 09 19
(21) 26956
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

19498
19501
19502
19503
19504
19505
19507
19512
19513
19514
19515
19523
19524
19525
19529
19530
19534
19548
19554
19556
19557
19558
19561

2017 12 14
2017 12 04
2017 12 07
2017 12 06
2017 12 07
2017 12 07
2017 12 11
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 11
2017 12 13
2017 12 14
2017 12 21
2017 12 10
2017 12 18
2017 12 09
2017 12 09
2017 12 12
2017 12 09

19566
19568
19581
19582
19583
19585
19586
19587
19588
19589
19590
19591
19592
19593
19892
04635
04636
04637
04683
17792
18960
19848

2017 12 09
2017 12 09
2017 12 11
2017 12 11
2017 12 10
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 10 29
2017 08 06
2017 08 06
2017 08 06
2017 08 06
2016 04 04
2017 05 23
2016 10 11
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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

54
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 314 001 do nr 315 100)
(111) 314001
(220) 2017 11 02
(210) 478555
(151) 2018 07 10
(441) 2018 03 19
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
PRZEDSTAWIA CRAFT DISTILLERY BIMBER { Moonshine Vodka}
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, czarny, pomarańczowy,
czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19, 25.01.06, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.18, 07.01.14
(510), (511) 33 wódka.
(111) 314002
(220) 2017 11 28
(210) 479481
(151) 2018 08 24
(441) 2018 04 23
(732) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa, PL.
(540) Nicolaus Copernicus SPECIAL LIMITED EDITION ESTABLISHED 1921
(540)

Kolor znaku: niebieski, srebrny, biały, szary, jasnosrebrny,
czerwony, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
(111) 314003
(220) 2018 04 16
(210) 484847
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) KOTAPSKI ŁUKASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) LUDMO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dys‑
ki), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie
komputerowe, programy sterujące komputerowe, nagrane, progra‑
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu, aplikacje komputerowe do
pobrania, interfejsy komputerowe, grafika do pobrania do telefonów
komórkowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefo‑
nów komórkowych, 25 odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, obuwie
(oprócz ortopedycznego), nakrycia głowy, odzież dla kierowców i ro‑
werzystów, opaski na głowę (odzież), szlafroki, stroje kąpielowe, bie‑
lizna, szaliki, obuwie sportowe i plażowe, czapki, rękawiczki (odzież),
skarpetki, koszulki, rękawiczki, nauszniki (odzież), muszki, pareos,
nakrycia głowy (nakrycia głowy), czapki, getry, płaszcze, bluzki, buty,
kalesony, koszule, T‑shirty, kamizelki, kurtki, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodar‑
czej, prace biurowe, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w za‑
kresie porównywania cen, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
taryf, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pozy‑
skiwanie umów [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, prze‑
twarzanie danych, tworzenie komputerowych baz danych, systematy‑
zacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, ak‑
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również
za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przeka‑
zu danych, analizy gospodarcze, sporządzanie raportów handlowych,
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usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności
gospodarczej, udostępnianie analiz sprzedaży, usługi w zakresie sta‑
tystycznych informacji biznesowych, badania rynku i badania marke‑
tingowe, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi wspoma‑
gające tworzenie sieci kontaktów biznesowych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego
sprzętu i oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], wy‑
najem oprogramowania i programów komputerowych, wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, umożliwianie czaso‑
wego korzystania z oprogramowania online nieprzeznaczonego do
pobrania, usługi hurtowni danych [składowanie danych], wypożycza‑
nie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, świadczenie
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie opro‑
gramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie interfejsów
człowiek‑maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi do‑
radcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania
komputerowego.

(111) 314004
(220) 2018 01 23
(210) 481512
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) KASPRZAK WANDA ARTYSTYCZNY SALON ŚLUBNY WANDA,
Częstochowa, PL.
(540) Narodowy Dom Mody WANDA
(510), (511) 25 odzież.
(111) 314005
(220) 2018 02 13
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) CAPRICORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) CAPRICORN
(540)

(210) 482031

(531) 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kosmetyki w goto‑
wych zestawach, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów,
preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji,
preparaty do prostowania włosów, szampony, suche szampony, farby
do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki do ust, poma‑
dy do celów kosmetycznych, ołówki‑kredki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielę‑
gnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki
kosmetyczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła
przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria],
olejki eteryczne, esencje eteryczne, woda kolońska, środki do czyszcze‑
nia zębów, antyperspiranty‑środki przeciwpotne, balsamy inne niż do
celów medycznych, barwniki‑środki chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku domowego‑pranie, bazy do perfum kwiatowych, saszetki
zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do
brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane w proce‑
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby,
kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych wło‑
sów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznok‑
ci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lo‑
tony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do maki‑
jażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do
ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne

323

kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri
‑mieszanki zapachowe, preparaty do prania, preparaty do nabłyszcza‑
nia liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do
opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk
kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów ko‑
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze‑odbarwiacze do
celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych,
14 biżuteria, 16 publikacje, książki, czasopisma, gazety, książki, albumy,
druki, materiały do nauczania, papier, tektura i wyroby z tych materia‑
łów, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne,
materiały przeznaczone dla artystów, maszyny do pisania i sprzęt biu‑
rowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe, matry‑
ce, z wyłączeniem matryc drukarskich, 18 torebki, portmonetki, port‑
fele, 24 tekstylia do wyposażenia i dekoracji domu, wnętrz, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych rzeczy z branży towarów kosmetycz‑
nych, z branży biżuteryjnej, z branży odzieżowej, galanterii skórzanej,
akcesoriów i dodatków ubraniowych pozwalające nabywcy wygod‑
nie oglądać oraz kupować te towary w hurtowniach, sklepach deta‑
licznych, punktach gastronomicznych, z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej,
usługi pośrednictwa handlowego, informacja gospodarcza, usługi
promocyjno‑marketingowe, usługi administrowania wszelkimi urzą‑
dzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego polegające na
zarządzaniu urządzeniami służącymi do gromadzenia, przetwarzania,
transmisji i tworzenia sygnału telewizyjnego, informacja o powyższych
usługach, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie informa‑
cji za pomocą urządzeń elektronicznych, usługi rozpowszechniania
(transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumental‑
nych i fabularnych, utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych,
programów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, usłu‑
gi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu, sieci
teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, najem i wypożyczanie
dekoderów i odbiorników programów zakodowanych i zaszyfrowa‑
nych, agencje informacyjne i prasowe, 40 drukarnie i usługi w zakresie
druku, druk sitowy, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe,
drukowanie rysunków, informacja o drukarniach i usługach w zakresie
druku, druku sitowego, drukowania litograficznego, drukowania offse‑
towego, drukowania rysunków, 41 edukacja, nauczanie, usługi w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia imprez informacyjnych o charakterze
edukacyjnym, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, po‑
kazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, przeprowadzanie wywiadów z zespo‑
łami muzycznymi i osobami z show biznesu, organizowanie i prowa‑
dzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów, wystaw i targów
w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multime‑
dialnych i internetowych, usługi wydawnicze, usługi produkcji progra‑
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, programów infor‑
macyjnych, programów o tematyce muzycznej, usługi wydawnicze,
publikacje on‑line książek, periodyków, tekstów, tekstów o tematyce
modowej, tekstów innych niż reklamowe, publikacja zdjęć, w tym zdjęć
modowych, prezentujących stylizacje modowe, szkolenia w zakresie
stylistyki, wypożyczanie książek.

(111) 314006
(220) 2018 02 08
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ŁOJEK MARCIN, Warszawa, PL.
(540) POGODA DLA BOGACZY
(540)

(210) 482162

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 01.03.01, 01.03.17, 01.15.09, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.13,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, mydła toaletowe, dezodoranty osobiste, produkty perfu‑
meryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do włosów, środki
do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej, pasty do
zębów, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, 9 aparaty
fotograficzne, kamery, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfro‑
we nośniki do nagrywania danych, komputery, oprogramowanie
komputerowe, okulary, okulary optyczne, okulary przeciwsło‑
neczne, okulary do uprawiania sportów, okulary ochronne, etui
na okulary, etui na tablety, laptopy, smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do
ekranów komputerów, kodowane karty lojalnościowe, kodowane
karty upominkowe, 25 odzież, odzież treningowa, odzież do upra‑
wiania sportów, w tym golfa, tenisa, jeździectwa, fitness, obu‑
wie, nakrycia głowy, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna,
musztarda, gotowe sosy, keczup, majonez, 35 usługi reklamy tele‑
wizyjnej, radiowej, prasowej i za pośrednictwem Internetu, usługi
sprzedaży różnych produktów luksusowych z branży spożywczej,
napojów alkoholowych, produktów luksusowych z branży odzie‑
żowej, samochodowej, sportowej, toreb na kije do golfa, na kół‑
kach lub bez, sprzętu i akcesoriów używanych przy grze w golfa,
wyrobów jubilerskich, chronometrycznych, optycznych, świec do
oświetlenia, świec urodzinowych, świec zapachowych, wyposaże‑
nia i akcesoriów łazienkowych, płytek łazienkowych, wyposażenia
i akcesoriów kuchennych, dachów, dachówek, mebli, luster, ramek
obrazów, mebli łazienkowych i kuchennych, luster łazienkowych,
poduszek, bielizny stołowej i pościelowej, ręczników (tekstylnych)
łazienkowych, plażowych, kuchennych, w sklepach dla VIP‑ ów lub
za pośrednictwem mediów elektronicznych, na przykład przez
strony internetowe, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 39 usługi
związane z wynajmem luksusowych środków transportu, dostar‑
czanie przesyłek, kwiatów, udzielanie informacji o wycieczkach,
usługi biur podróży w zakresie planowania podróży, organizo‑
wanie wycieczek dla VIP‑ów, usługi osób towarzyszących w po‑
dróży, obsługa pasażerów, świadczenie usług na rzecz pasażerów
linii lotniczych, kolei, rezerwacja miejsc na podróże, rezerwacja
transportu, usługi pilotów wycieczek, 41 usługi związane z or‑
ganizacją wypoczynku w zakresie rezerwowania biletów na wy‑
darzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe, informacja o wypo‑
czynku, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, zapewnianie
infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, usługi rozrywkowe,
sportowe i edukacyjne związane z organizacją wypoczynku, wy‑
pożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, usługi zwią‑
zane z organizowaniem i obsługą imprez rozrywkowych, przyjęć,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi klubowe, usługi pól
golfowych, kortów tenisowych, szkoły narciarskie, udostępnianie
obiektów i sprzętu narciarskiego, publikacje elektroniczne on‑ line
książek i periodyków, produkcja programów telewizyjnych, w tym
programów o pogodzie, 43 usługi związane z rezerwacją zakwa‑
terowania dla podróżnych, zwłaszcza przez biura podróży lub
innych pośredników, usługi hoteli, kawiarni, restauracji, katering
obejmujący żywność i napoje oraz obsługę kelnerską na przyję‑
ciach, usługi pensjonatów dla zwierząt, usługi związane z zapew‑
nieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach lub innych
instytucjach zapewniających czasowe zakwaterowanie.

(111) 314007
(220) 2018 02 17
(210) 482493
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) KOWALIK PAULINA MARIA CENTRUM ARTYSTYCZNO
‑EDUKACYJNE, Kaszów, PL.
(540) POPULARNI
(540)

(531) 22.01.15, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji: imprez muzycznych,
artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plene‑
rowych, festiwali, wszelkich form publicznych występów i prezen‑
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tacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym,
organizacji pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słow‑
nych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, wykonywanie
koncertów rozrywkowych, produkcja filmów i widowisk, impresa‑
riat muzyczny, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usłu‑
gi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu i rozpowszech‑
niania audycji radiowych i telewizyjnych, usługi wydawnicze,
usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, publikowa‑
nie tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowa‑
nie koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji
i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych oraz
tworzenie tekstów piosenek, produkcja teledysków, prowadzenie
studia nagrań, doradztwo muzyczne, doradztwo zawodowe w za‑
kresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże,
tworzenie choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce
muzycznej, udostępnianie publikacji elektronicznych dotyczących
tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa muzyczna
w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo
‑kabaretowych,
informacja o imprezach artystycznych, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie balów, imprez
okolicznościowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagry‑
wanie filmów na taśmach wideo i DVD, wypożyczanie instrumen‑
tów muzycznych.

(111) 314008
(220) 2018 02 19
(210) 482523
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) BIEGAJ MARCIN, Wrocław, PL.
(540) SONITUS akustyka wnętrz ochrona przeciwdźwiękowa
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnozielony, zielony, jasnozielny, żółty,
biały
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.01, 29.01.14,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.07.20, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budownic‑
two, 42 opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, badania techniczne, analizy che‑
miczne, kalibrowanie, cechowanie [pomiary], inżynieria techniczna.
(111) 314009
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) SILENCIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) SILENCIONS
(540)

(210) 482568

(531) 26.11.07, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 6 panele metalowe, metalowe panele akustyczne, me‑
talowe konstrukcje izolujące dźwięk, metalowe konstrukcje po‑
chłaniające dźwięk, przeznaczone do budynków, 7 pochłaniacze
dźwięku stanowiące części maszyn, dźwiękoszczelne pokrywy
[części maszyn], urządzenia pochłaniające dźwięk jako części ma‑
szyn lub pojazdów [tłumiki], 9 urządzenia laboratoryjne i przemy‑
słowe do pomiaru lub modyfikacji efektów wibroakustycznych,
mierniki akustyczne, eliminatory echa akustycznego, filtry do po‑
wierzchniowych fal akustycznych, membrany [akustyka], 17 mate‑
riały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, izolacje akustyczne, pane‑
le do izolacji akustycznej, panele izolujące akustycznie wykonane
z materiałów niemetalowych, płyty dźwiękochłonne, płytki aku‑
styczne, powłoki izolacyjne, arkusze akustyczne, arkusze izola‑
cyjne, ekrany akustyczne do izolacji, folie izolacyjne, tablice do
izolacji akustycznej, konstrukcje niemetalowe do pochłaniania
hałasu [izolacja akustyczna], materiały tłumiące dźwięk, materia‑
ły dźwiękoszczelne do budynków, guma do izolacji dźwiękowej,
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bariery zabezpieczające przed dźwiękiem, pokrycia sufitów tłu‑
miące i pochłaniające dźwięk, obicia ścienne tłumiące i pochłania‑
jące dźwięk, 42 usługi badawczo‑rozwojowe w dziedzinie wibro
‑akustyki, usługi projektowe i inżynieryjne dotyczące rozwiązań
w zakresie wibro‑akustyki przemysłowej, środowiskowej, mecha‑
niki precyzyjnej oraz budownictwa.

(111) 314010
(220) 2018 02 20
(210) 482593
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITI WELCOME WHAT’S NEXT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czyn‑
ności biurowych, programy motywujące i uznające pracowników
w celu promowania i nagradzania wydajności, osiągnięć, uznania
i morale, promowanie sprzedaży i korzystania z produktów i usług
finansowych poprzez zarządzanie programami nagród motywacyj‑
nych, programami lojalnościowymi oraz programami gromadze‑
nia i wymiany punktów lojalnościowych na nagrody, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję na‑
gród za korzystanie z kart kredytowych i debetowych oraz lojalność
klientów, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, sprawy monetarne,
usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, usłu‑
gi bankowe, usługi bankowości mobilnej, usługi w zakresie kart
kredytowych i debetowych, usługi finansowe, mianowicie usługi
pożyczek komercyjnych i dla konsumentów oraz finansowanie,
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], usługi obrotu papiera‑
mi wartościowymi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania
emisji dla osób trzecich, zarządzanie, planowanie i doradztwo
w zakresie finansów i inwestycji, usługi w zakresie bankowości in‑
westycyjnej, świadczenie usług w zakresie konsultacji kredytowych
oraz zapytań kredytowych, udzielanie informacji na temat eduka‑
cji kredytowej, usługi badań dotyczących finansów i informacje fi‑
nansowe, udostępnianie elektronicznego przetwarzania transferu
elektronicznego środków pieniężnych, zautomatyzowanych izb
rozliczeniowych (ACH), kart kredytowych, kart debetowych, cze‑
ków elektronicznych i płatności elektronicznych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług finansowych,
mianowicie ułatwianie transakcji finansowych w zakresie usług
płatniczych, mianowicie elektroniczne transfery środków pienięż‑
nych, usługi dystrybucyjne w związku z ubezpieczeniami na życie,
od wypadków, od inwalidztwa i ubezpieczeniami majątkowymi
oraz umowy renty dożywotniej.
(111) 314011
(220) 2018 02 09
(210) 481669
(151) 2018 10 08
(441) 2018 04 09
(732) KUCHA‑KIEDEL AGNIESZKA GABINET KOSMETOLOGII ZA
LUSTREM, Legnica, PL.
(540) ZA LUSTREM
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, depilacja wo‑
skiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, implantacja (wszczepianie) włosów,
łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, manicure,
masaż, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, po‑
rady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie far‑
makologii, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi sanatoriów,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, tatuowanie,
usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi ortodontyczne, usługi psychologów, usługi saun, usługi sola‑
riów, usługi w zakresie akwakultury, usługi wizażystów, wypożycza‑
nie sprzętu medycznego.
(111) 314012
(151) 2018 09 12

(220) 2018 03 01
(441) 2018 05 28

(210) 482943
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(732) PIEKARNIA BOBOWSKA ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bobowa, PL.
(540) GALA rok zał. 1950
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 08.01.12, 24.03.07, 24.03.18, 24.09.07, 26.11.25, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kasza, ciastka, chleby, bułki, bułki słodkie, ciasta, cia‑
sta do wyrobu, ocet, barszcz zaczyn, żurek zaczyn, makarony, zapie‑
kanki, mąka.
(111) 314013
(220) 2018 04 05
(210) 484517
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) UNBANKED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bitcan
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży wartości
niematerialnych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych,
38 elektroniczne transmisje wartości niematerialnych za pośrednic‑
twem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmi‑
sja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektronicz‑
ne sieci komunikacyjne, usługi wymiany waluty w formie cyfrowej
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wymiany waluty
w sieci komputerowej typu ,,każdy dla każdego” ( peer‑to‑peer),
elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje
informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci
komunikacyjnych, 42 przechowywaniu, wysyłaniu, otrzymywaniu,
akceptowaniu i przesyłaniu cyfrowych odwzorowań wartości niema‑
terialnych, oprogramowanie jako usługa obejmująca oprogramowa‑
nie komputerowe do usług umożliwiających bezpieczną wymianę
funduszy i informacji w elektronicznych transakcjach płatniczych.
(111) 314014
(220) 2018 04 13
(210) 484841
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) WALKIEWICZ PIOTR, Kraków, PL.
(540) motocyklove
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakre‑
sie sprzedaży: odzieży ochronnej, kasków ochronnych, okularów,
gogli, odzieży, obuwia i nakryć głowy, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie wysył‑
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie deta‑
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi skle‑
pów detalicznych online obejmujące odzież, 41 publikowanie drogą
elektroniczną, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line (nie
do pobrania), elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, publikowanie materiałów multimedialnych
online, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez‑
przewodowych i online, usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, udostępnianie rozrywki mul‑
timedialnej za pomocą strony internetowej, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
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(111) 314015
(220) 2018 04 19
(210) 485093
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) JABŁOŃSKI MATEUSZ, Kołobrzeg, PL.
(540) iClinica
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych i sklepów internetowych
z akcesoriami do przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń
elektronicznych, telefonów komórkowych, cyfrowych asystentów
osobistych, laptopów, dekoderów i przenośnych odtwarzaczy mu‑
zycznych, 37 naprawa telefonów, naprawa komputerów, naprawa
laptopów, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu związanego
z telefonami komórkowymi, komputerami i komputerowymi urzą‑
dzeniami peryferyjnymi, przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi
urządzeniami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, osobisty‑
mi asystentami cyfrowymi, laptopami, przystawkami telewizyjnymi
i przenośnymi odtwarzaczami muzycznymi, 42 instalacja, konserwa‑
cja i naprawa oprogramowania związanego z telefonami komórko‑
wymi, komputerami i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi,
przenośnymi i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektroniczny‑
mi, telefonami komórkowymi, osobistymi asystentami cyfrowymi,
laptopami, przystawkami telewizyjnymi i przenośnymi odtwarzacza‑
mi muzycznymi.
(111) 314016
(220) 2018 05 22
(210) 486214
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SPRILL
(510), (511) 4 paliwo do grilla, brykiety do grilla, podpałki do grilla,
opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla,
węgiel drzewny do grillowania, paliwo do grilla z wiórów drzewnych,
7 narzędzia ręczne (elektryczne) do użytku podczas przygotowywa‑
nia potraw na grillu, 11 grill, zapalarki do grilla, urządzenie do grillo‑
wania, grille na węgiel drzewny, urządzenia do rozpalania grilla, grille
elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, 21 rękawice do grilla,
widelce do grilla, szczypce do grilla, szczotki do czyszczenia grillów,
29 kiełbasy, mięso i wędliny, 30 sosy do mięsa z grilla, przyprawy,
sosy [przyprawy], musztarda, ketchup, 32 napoje bezalkoholowe,
piwo i produkty piwowarskie.
(111) 314017
(220) 2018 05 22
(210) 486219
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LODARIANIE
(510), (511) 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety.
(111) 314018
(220) 2018 06 05
(210) 486775
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HAPS
(510), (511) 29 orzechy prażone, orzechy konserwowane, orzechy
przyprawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy jadalne,
orzechy kandyzowane, orzechy blanszowane, orzechy przetworzo‑
ne, gotowane orzechy, orzechy suszone, mielone orzechy, orzechy
preparowane, orzechy aromatyzowane, suszone orzechy kokoso‑
we, preparowane orzechy nerkowca, orzechy ziemne przetworzo‑
ne, prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy pistacjowe,
preparowane orzechy włoskie, orzechy z przyprawami, orzechy
ziemne konserwowe, solone orzechy nerkowca, preparowane orze‑
chy makadamia, przetworzone orzechy arekowe, orzechy laskowe,
przetworzone, preparowane orzechy torreja, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, przetwo‑
rzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, owoce przetworzo‑
ne, owoce gotowane, owoce marynowane, owoce konserwowane,
krojone owoce, mrożone owoce, owoce lukrowane, suszone owoce,
owoce glazurowane, owoce aromatyzowane, sfermentowane owo‑
ce, owoce w puszkach, przetworzone owoce liczi, owoce konser‑
wowane w alkoholu, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane],
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce konserwowane w sło‑
ikach, owoce w polewie cukrowej na patyku, owoce konserwowane
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w plasterkach, w słoikach, warzywa liofilizowane, suszone daktyle,
suszone figi, śliwki suszone, oliwki, suszone, suszone mango, suszo‑
ne truskawki, suszone liczi, suszone pędy bambusa, skórki owoco‑
we [suszone purée owocowe].

(111) 314019
(220) 2016 05 31
(210) 457148
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MLEKO Z POLSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.17.11, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne.
(111) 314020
(220) 2016 07 11
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) KWIATKOWSKI MARCIN, Pisz, PL.
(540)
(540)

(210) 458927

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 24.13.23, 29.01.13, 26.11.03
(510), (511) 24 flagi niepapierowe.
(111) 314021
(220) 2016 11 10
(210) 463808
(151) 2018 12 14
(441) 2017 01 30
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KAZIMIERZ WIELKI Gloria Magna wódka
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, złoty
(531) 23.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.05, 19.07.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki.
(111) 314022
(220) 2016 11 10
(210) 463811
(151) 2018 12 14
(441) 2017 01 30
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KAZIMIERZ WIELKI
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(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, złoty, biały
(531) 23.01.01, 24.09.02, 24.09.05, 25.01.01, 25.01.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoho‑
lowe, wódki.
(111) 314023
(220) 2017 11 17
(210) 479083
(151) 2018 10 25
(441) 2018 02 12
(732) KARWACKA‑RÓZGA ANITA PRONESS, Legnica, PL.
(540) mv myvita
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnopomarańczowy, zielony,
jasnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 05.03.11
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzy‑
wa, 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,
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, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo‑
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 314024
(220) 2016 02 04 K
(210) 481711
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 23
(732) LATENTIA WINERY S.P.A., Laterza, IT.
(540) SELONE
(510), (511) 33 wino, wino czerwone, białe wino, grzane wino, wino
z eleuterokoku [ogapiju], napoje zawierające wino [szprycer], napoje
na bazie wina, gotowe koktajle na bazie wina, wina musujące, wino
alkoholizowane, aperitify na bazie destylowanego napoju alkoholo‑
wego musujące białe wina, musujące wina czerwone wina o obniżo‑
nej zawartości alkoholu winogronowe wino musujące, wino kuchen‑
ne wina stołowe, słodkie wina, wina niemusujące wina naturalnie
musujące, wino owocowe owocowe wino musujące, piquette (wino
z wytłoczyn winogronowych], sangria, wina różowe, wino winogro‑
nowe, wino truskawkowe, wino z jeżyny koreańskiej [bokbunjaju],
żółte wino ryżowe.
(111) 314025
(220) 2018 03 02
(210) 483045
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) BAKUN MIECZYSŁAW, Hrubieszów, PL.
(540) Gold GF
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, a mianowicie: sztuczna biżuteria
i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych.
(111) 314026
(151) 2018 10 17

(220) 2018 05 08
(441) 2018 07 02

(210) 485704
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(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pod powierzchnią
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute‑
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu sa‑
telitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyj‑
ne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekode‑
rem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału
zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawie‑
rające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitar‑
nej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapi‑
sywania programów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych ka‑
nałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputero‑
wych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewi‑
zyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do
obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia
do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków
i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty
telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, kom‑
putery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowe‑
go w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w za‑
kresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych
dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i do‑
ręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicz‑
nej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w spra‑
wach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazy‑
wanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących dzia‑
łalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hur‑
towni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowe‑
go, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w for‑
mie zapisanej 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 komputero‑
wych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro‑
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie ana‑
logowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej
do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i świa‑
tłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i sateli‑
tarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników tele‑
wizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających deko‑
der i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zesta‑
wów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisy‑
wania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia,
wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wypo‑
sażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo
‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrę‑
kawniki, 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 kom‑
puterowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
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skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze,
karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, ko‑
szulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, mate‑
riały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa‑
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chiń‑
skie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwab‑
ne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki,
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radio‑
odbiorniki, 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 porcela‑
ny, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi teleko‑
munikacyjne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszech‑
nianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, fil‑
mów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i spor‑
towych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, na‑
ziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane‑zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy‑
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa‑
cji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu‑
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika‑
cję z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se‑
lekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmi‑
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usłu‑
gi dostarczania informacji on‑line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na stro‑
ny www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do
zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie,
wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału te‑
lewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo‑
gowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN‑przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za
pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i mię‑
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, au‑
dycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia,
telewizji, Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj‑
nych i rozrywkowych w systemie on‑line i w systemie telewizji inte‑
raktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarza‑
nia dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji
programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych,
usług automatycznego zapisywania programów telewizyjnych
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich
w czasie wybranym przez odbiorcę, usług dostarczania muzyki, vi‑
deo, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze
stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowe‑
go, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwięko‑
wych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sporto‑
wych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazy‑
nów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich
w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej pro‑
dukcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie
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i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogra‑
mowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie eks‑
pertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji spo‑
łecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych‑prace
badawczo‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania no‑
wych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostę‑
pu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, usługi udostępniania
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter‑
netowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 314027
(220) 2018 05 08
(210) 485705
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pułapka
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute‑
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro‑
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze‑
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni‑
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowa‑
nym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zakodowane‑
go sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagry‑
warkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych
‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR
umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator
obrazu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwia‑
jące użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednic‑
twem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiorni‑
kiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy kompute‑
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio
i video w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne,
urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów,
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicz‑
nym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towa‑
rzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyj‑
nego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym,
35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie
dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organi‑
zacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania
opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie infor‑
macji w sprawach działalności gospodarczej, podatków, pozyskiwa‑
nie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowa‑
dzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz
sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej 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 nośni‑
ków obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarza‑
nia i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej apara‑
tury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablo‑
wego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablo‑
wego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych,
odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem
sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału za‑
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wierających zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewi‑
zji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko‑
wych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, che‑
mii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodar‑
stwa 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 kompute‑
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzie‑
żowa 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, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organi‑
zery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, ple‑
caki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz,
pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawicz‑
ki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osło‑
ny 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,
zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie in‑
formacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi
rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto‑
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji
telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych‑Internetu,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunika‑
cyjne spersonalizowane‑zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwo‑
ścią wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora
w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowa‑
niach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem in‑
formacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do
obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią ko‑
munikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umoż‑
liwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto‑
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi dostarczania informacji on‑line z komputero‑
wych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośred‑
nictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal tele‑
wizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do Internetu,
wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, or‑
ganizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostar‑
czanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie,
dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbio‑
rów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retrans‑
misji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania
sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci
LAN‑przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwia‑
nie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie
dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter‑
netowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywko‑
wych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj‑
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji
z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostar‑
czanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys‑
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temie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmo‑
wania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radio‑
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usług automatyczne‑
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po‑
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Inter‑
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, orga‑
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre‑
acyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych mate‑
riałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interneto‑
wej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyj‑
nej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania
komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz,
opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, pro‑
wadzenie badań w dziedzinie usług medialnych
‑prace badawczo
‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych techno‑
logii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet
‑kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajo‑
wych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.

(111) 314028
(220) 2018 05 21
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) 4C SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) content spot
(540)

(210) 486113

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji sportu,
imprez sportowych, osobistości świata sportu, usługi w zakresie
promocji wolontariatu, fundacji i akcji społecznych oraz dobroczyn‑
nych, usługi polegające na promowaniu towarów i usług osób trze‑
cich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za‑
wodami sportowymi oraz osobistościami świata sportu, usługi
doradztwa w zakresie public relations, badania w zakresie public
relations, usługi badania opinii publicznej, usługi badania rynku me‑
diów i reklamy, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlo‑
wymi w zakresie public relations, usługi w zakresie reklamy: organi‑
zacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi produkcji audycji i filmów reklamo‑
wych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystry‑
bucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw, usługi informacji o działalności gospodarczej
i administracyjne, usługi handlu on‑line, mianowicie zapewnianie
platformy on‑line dla sprzedających i nabywców towarów i usług,
Internetowe usługi handlowe polegające na tym, że sprzedający pu‑
blikują oferty sprzedaży, a nabywanie i licytowanie oferowanych
produktów i usług odbywa się poprzez Internet w celu ułatwienia
sprzedaży dóbr i usług przez osoby trzecie za pośrednictwem sieci
komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług umożliwiającej wystawiania ocen
i komentarzy dotyczących dóbr i usług oferowanych przez sprzeda‑
jących, wartości i cenie dóbr i usług oferowanych przez sprzedają‑
cych, działalności sprzedających i kupujących, dostawy i ogólnego
wrażenia dotyczącego transakcji, usługi przeszukiwalnej bazy re‑
klam dostępnej online zawierającej oferty sprzedaży internetowej
dóbr i usług, usługi przeszukiwalnej bazy ocen dostępnej onilne
przeznaczonej dla nabywców i sprzedawców, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
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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 kompute‑
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżo‑
wa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, ka‑
lendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, przenośne odtwarzacze muzy‑
ki, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do bute‑
lek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki,
parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefo‑
ny, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłonecz‑
ne, 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 żeglar‑
skie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki,
znaczki z logo, usługi merchandisingu, usługi informacyjne z katalo‑
gów online, ogłoszeń drobnych, dotyczących społeczności wirtual‑
nych, nawiązywania kontaktów w sieci, wspólnego dostępu do
zdjęć oraz przesyłania obrazów i dźwięków jako dostarczanie infor‑
macji handlowych, 38 elektroniczna transmisja danych i informacji,
transmisja programów telewizyjnych, zapewnienie użytkownikom
dostępu do Internetu, zapewnienie połączeń telekomunikacyjnych
do baz danych lub Internetu, transmisja danych przez Internet, usłu‑
gi dostępu do Internetu, udostępnianie forów internetowych online,
transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja stru‑
mieniowa telewizji przez Internet, nadawanie programów za po‑
średnictwem Internetu, usługi świadczone przez dostawców Inter‑
netu, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, cyfrowa transmisja danych za
pośrednictwem Internetu, emisja filmów za pośrednictwem Inter‑
netu, usługi bramek telekomunikacyjnych, usługi poczty elektro‑
nicznej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie elektroniczna trans‑
misja danych i informacji, wiadomości elektronicznych, usługi
interaktywnej tablicy ogłoszeń pozwalającej internautom na wy‑
mianę informacji na temat zainteresowań, kolekcji, handlu i sprze‑
daży dóbr i usług poprzez światową sieć komputerową, usługi agen‑
cji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi pokojów
rozmów (chatroomy) dla serwisów społecznościowych, transmisja
danych przez Internet, usługi dostępu do Internetu, udostępnianie
forów internetowych online, transmisja treści multimedialnych
przez Internet, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet,
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, usługi świad‑
czone przez dostawców Internetu, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, emisja fil‑
mów za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji danych i na‑
tychmiastowego przekazywania wiadomości, usługi informacyjne
z katalogów online, obejmujące informacje o charakterze informacji
z życia osobistego, informacji ogólnych, dotyczących społeczności
wirtualnych, nawiązywania kontaktów w sieci, wspólnego dostępu
do zdjęć oraz przesyłania obrazów i dźwięków jako usługi agencji
informacyjnej, 41 publikowanie czasopism internetowych, usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, udostępnianie muzyki cy‑
frowej z Internetu, programowanie serwisów informacyjnych do
transmisji przez Internet, publikacja materiałów dostępnych za po‑
średnictwem baz danych lub Internetu, edukacja online z kompute‑
rowej bazy danych łub za pomocą Internetu czy ekstranetów, usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rozrywki radiowej i tele‑
wizyjnej, prowadzenie za pośrednictwem Internetu loterii, gier loso‑
wych i konkursów, przygotowywanie programów radiowych i tele‑
wizyjnych dotyczących zainteresowań, kolekcji, handlu, sprzedaży,
zakupów oraz aukcji internetowych i miejsc internetowej wymiany
handlowej, usługi edukacyjne, w szczególności prowadzenie kur‑
sów, szkoleń i seminariów w zakresie kupowania i sprzedawania za
pośrednictwem Internetu oraz zakładania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej polegającej na sprzedaży lub kupowaniu za po‑
średnictwem Internetu, produkcja i dystrybucja programów telewi‑
zyjnych, filmów, spektakli, przedstawień, graficznych elementów
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filmowych, nagrań audio i video, produkcja efektów specjalnych do
filmów, telewizji i radia, nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko‑
wych i muzycznych, audiowizualnych, video, usługi dostarczania
informacji dotyczących edukacji, usługi sportowe, organizacja obo‑
zów i szkoleń sportowych, usługi edukacyjne w zakresie sportu,
usługi produkcji, organizacji, przygotowania i prowadzenia imprez
sportowych, w tym zawodów sportowych, usługi w zakresie infor‑
macji sportowej, usługi ASP (application service provider) obejmują‑
ce oprogramowanie umożliwiające wgrywanie, umieszczanie, poka‑
zywanie, wyświetlanie, etykietowanie, blogowanie, współdzielenie
lub udostępnianie w inny sposób nośników elektronicznych lub in‑
formacji w Internecie lub innych sieciach komunikacyjnych, organi‑
zacja imprez i festynów dobroczynnych, szkolenia z zakresu public
relations, świadczenie usług społecznych i informacji społecznych
w zakresie rozwoju osobistego, mianowicie samodoskonalenia, sa‑
mospełnienia, autopromocji, 42 usługi udostępniania czasu dostę‑
pu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, administracja serwe‑
rów i programowanie oprogramowania do portali internetowych,
usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwisów i portali internetowych, projektowanie i tworzenie stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, pro‑
gramowanie stron internetowych, hosting portali internetowych,
usługi naukowe i technologiczne i związane z nimi badania oraz
projekty, usługi analiz i badań przemysłowych, prace badawczo
‑rozwojowe w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, aplikacji
komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i interfejsów do
ich programowania, czasowe udostępnianie online niepobieralnych
programów komputerowych, aplikacji dla urządzeń mobilnych i na‑
rzędzi do ulepszania oprogramowania i aplikacji w dziedzinie e‑han‑
dlu, czasowe udostępnianie online niepobieralnego oprogramowa‑
nia dotyczącego e
‑handlu pozwalającego użytkownikom na
prowadzenie internetowych transakcji biznesowych na portalach
wymiany handlowej online poprzez światową sieć Internetową,
konserwacja i aktualizacja oprogramowania dla osób trzecich, udo‑
stępnianie stron internetowych dających użytkownikom możliwość
tworzenia spersonalizowanych witryn internetowych zawierających
określone według wyboru użytkownika informacje w zakresie wła‑
sności intelektualnej oraz zasad egzekwowania praw własności inte‑
lektualnej prowadzonych w celu pomocy użytkownikom w odpo‑
wiedzi na pytania z zakresu użycia przez osoby trzecie cudzych praw
własności intelektualnej w ramach Internetowej platformy wymiany
towarów i usług, udostępnianie dostępnej online internetowej tabli‑
cy ogłoszeń służącej do ogłaszania, promocji, sprzedaży, odsprze‑
daży towarów i usług za pośrednictwem światowej sieci komputero‑
wej oraz w celu zbierania i rozpowszechniania danych statystycznych,
ilościowych i jakościowych dotyczących sprzedaży i odsprzedaży
towarów i usług za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
usługi informacji meteorologicznych, usługi komputerowe w posta‑
ci spersonalizowanych stron internetowych zawierających informa‑
cje, osobiste profile i informacje zdefiniowane przez użytkownika,
umożliwianie korzystania i aplikacji oprogramowania poprzez wi‑
trynę sieciową, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów spo‑
łecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania tre‑
ści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych,
usługi komputerowe w postaci tworzenia i utrzymywania stron in‑
ternetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone
przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, obrazy
fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony interneto‑
wej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie
profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia
kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele
stron internetowych, 45 usługi w zakresie wprowadzania do towa‑
rzystwa, tworzenia sieci społecznych i aranżowania randek oraz
spotkań towarzyskich, świadczenie usług społecznych i informacji
społecznych w zakresie pracy charytatywnej, filantropijnej, ochotni‑
czej, społecznej i na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności
humanitarnej.

(111) 314029
(220) 2018 05 23
(210) 486236
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) Visualcom
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama zewnętrzna,
usługi marketingowe, 40 drukowanie.
(111) 314030
(220) 2018 05 23
(210) 486249
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) VISUALCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) VISUALCOM
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, reklama zewnętrzna,
usługi marketingowe, 40 drukowanie.
(111) 314031
(220) 2018 06 18
(210) 487196
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) UROVITA ŚLĄSKIE CENTRUM UROLOGII
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, zielony
(531) 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.25, 01.15.15,
29.01.14, 26.01.14
(510), (511) 44 szpitale, usługi prywatnych szpitali,
usługi świadczone przez szpitale, badania medyczne, konsulta‑
cje medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi opieki zdrowotnej oferowane za
pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia,
opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna w nagłych wypad‑
kach, prowadzenie placówek medycznych, usługi medyczne, usługi
w zakresie leczenia medycznego.
(111) 314032
(220) 2018 06 18
(210) 487208
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) UROVITA
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.25,
01.15.15, 26.01.14
(510), (511) 44 szpitale, usługi prywatnych szpitali, usługi świadczo‑
ne przez szpitale, badania medyczne, konsultacje medyczne, usługi
opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej, świadczenie usług w za‑
kresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci
zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, opieka medyczna
i zdrowotna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, prowadzenie
placówek medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie leczenia
medycznego.
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(111) 314033
(220) 2018 07 07
(210) 487940
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) PROPSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) PROPSS
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, biały
(531) 03.13.04, 03.13.25, 16.03.13, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01,
26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 32 lemoniada, napoje (bezalkoholowe na bazie miodu),
napoje bezalkoholowe.
(111) 314034
(220) 2018 04 17
(210) 484967
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) VIVOKIDS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314035
(220) 2018 04 04
(210) 484457
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Fresz
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwa‑
rzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bez‑
alkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezal‑
koholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzyw‑
ne i owocowo‑warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne,
soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne, soki
i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne
i owocowo‑warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub
wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako na‑
poje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania
napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(111) 314036
(220) 2014 05 29
(210) 429400
(151) 2018 09 24
(441) 2014 09 15
(732) FIDLER KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BLIK,
Toruń, PL.
(540) Blik
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 4 oleje do farb, oleje do konserwacji murów i skór, oleje
do konserwacji cementu, ochronne powłoki do budynków (oleje),
16 akwarele, aplikatory do tepowania do używania przez mala‑
rzy, papier, arkusze rytownicze, atramenty, bibuły, bloki rysunko‑
we, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, figurki z papieru
mâché, kreda do rysowania, kredki, ołówki, pisaki, mazaki, materia‑
ły do rysowania, materiały do modelowania, materiały przeznaczo‑
ne dla artystów, okładki, oprawy, pastele (kredki), pastele olejne,
palety dla malarzy, pędzle malarskie, płótno do malowania, pu‑
dełka z farbami, szablony do rysowania, szkicowniki, sztalugi, ryty,
sztychy, teczki papierowe, tusze, wyposażenie dla artystów, rze‑
mieślników i modelarzy, zestawy rysunkowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, na‑
stępujących towarów: środki chemiczne konserwujące do metalu,
mieszanki chemiczne do konserwacji konstrukcji kamiennych i mu‑
rarskich (poza farbami i olejami), środki konserwujące beton (poza
farbami i olejami), absorbenty chemiczne, adsorbenty chemiczne,
farby, farby bakteriobójcze, farby do użytku w sztuce i rzemiośle,
farby dekoracyjne, akwarele, barwniki, koloranty, pigmenty, środ‑
ki barwiące, bejce, dodatki do farb, emalie do malowania, emulsje
srebrne (pigmenty), folia metalowa dla malarzy, dekoratorów i ar‑
tystów, kremy do pozłacania, lakiery, pokosty, metale szlachetne
w postaci proszku dla malarzy, dekoratorów i artystów, materiały
wypełniające w postaci farby, mieszaniny do naprawy betonu
(w postaci farb), mieszanki do konserwacji konstrukcji z cegieł (far‑
by), mieszanki powłokowe do konserwacji betonu (farby lub oleje),
mieszanki powłokowe do konserwacji kamieniarki (farby lub ole‑
je), preparaty do ochrony powierzchni murowanych, materiały do
konserwacji budynków (farby), preparaty do konserwacji drewna,
preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, preparaty do
rozcieńczania farb i lakierów, preparaty do zabezpieczenia przed
korozją preparaty zagęszczające do farb, rozcieńczalniki i zagęsz‑
czacze do powłok, barwników, środki wiążące do farb i lakierów,
oleje do farb, oleje do konserwacji murów i skór, oleje do konser‑
wacji cementu, ochronne powłoki do budynków (oleje), akwarele,
aplikatory do tepowania do używania przez malarzy, papier, arku‑
sze rytownicze, atramenty, bibuły, bloki rysunkowe, dzieła sztuki
oraz figurki z papieru i kartonu, figurki z papieru mâché, kreda do
rysowania, kredki, ołówki, pisaki, mazaki, materiały do rysowania,
materiały do modelowania, materiały przeznaczone dla artystów,
okładki, oprawy, pastele (kredki), pastele olejne, palety dla mala‑
rzy, pędzle malarskie, płótno do malowania, pudełka z farbami,
szablony do rysowania, szkicowniki, sztalugi, ryty, sztychy, teczki
papierowe, tusze, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i mo‑
delarzy, zestawy rysunkowe, artykuły i materiały izolacyjne i zabez‑
pieczające, farby izolacyjne, lakiery izolacyjne, masy uszczelniające,
materiały do wypełniania, materiały do uszczelniania, ramy i ramki
do obrazów, oprawy do obrazów.

(111) 314037
(220) 2015 06 09
(210) 443396
(151) 2018 09 18
(441) 2015 09 28
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KABANOSY EXCELLENT LINE O SMAKU
SERA PLEŚNIOWEGO BŁĘKITNEGO źródło białka BEZ DODATKU:
fosforanów barwników
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, niebieski, biały, beżowy
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.03.08, 08.03.12, 25.01.13,
26.04.02, 26.04.06, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, wyroby na
bazie mięsa.
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(111) 314038
(220) 2015 06 09
(210) 443398
(151) 2018 09 18
(441) 2015 09 28
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KABANOSY EXCELLENT LINE O SMAKU
SERA PLEŚNIOWEGO ZŁOCISTEGO źródło białka BEZ DODATKU:
fosforanów
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, zielony, biały, jasnożółty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.03.08, 08.03.12, 25.01.15,
26.04.02, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, wyroby na
bazie mięsa.
(111) 314039
(220) 2015 06 09
(210) 443400
(151) 2018 09 18
(441) 2015 09 28
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KABANOSY EXCELLENT LINE O SMAKU
SERA PLEŚNIOWEGO BŁĘKITNEGO BEZ DODATKU: fosforanów
barwników źródło białka
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, niebieski, biały, beżowy
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 08.03.08, 08.03.12, 26.04.02,
26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, wyroby na
bazie mięsa.
(111) 314040
(220) 2015 06 09
(210) 443402
(151) 2018 09 18
(441) 2015 09 28
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW KABANOSY EXCELLENT LINE O SMAKU
SERA PLEŚNIOWEGO ZŁOCISTEGO BEZ DODATKU: fosforanów
źródło białka
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony, zielony, biały, jasnożółty
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.09, 05.01.05, 05.01.16,
05.03.02, 05.03.13, 05.03.14, 08.03.10, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, kabanosy, wyroby na
bazie mięsa.
(111) 314041
(220) 2015 06 26
(210) 444147
(151) 2018 09 26
(441) 2015 10 12
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE 1629 KLASYCZNA ŚLĄSKA
RECEPTURA JUBILEUSZOWE TYSKI LAGER PIWO JASNE PEŁNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, żółty, czerwony, niebieski,
zielony
(531) 07.01.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.13, 24.09.16, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa.
(111) 314042
(220) 2015 08 07
(151) 2018 09 25
(441) 2015 11 09
(732) RWE AKTIENGESELLSCHAFT, ESSEN, DE.
(540) RWE STOEN OPERATOR
(540)

(210) 445716

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 4 paliwa, gazowe i płynne paliwa opałowe, paliwa do ce‑
lów grzewczych, paliwa silnikowe i paliwa oświetleniowe, gaz ziem‑
ny, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe,
oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, paliwa lotnicze, smary,
ropa naftowa, węgiel, 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzorcze), ratunkowe
i dydaktyczne, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
elektryczne i elektrotechniczne urządzenia, sprzęt i przyrządy, ma‑
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gnesy (cewki elektromagnetyczne), baterie do zapłonu, przewody
elektryczne, transformatory elektroniczne, elektryczne przyrządy
pomiarowe, puszki rozgałęźne, kontrolne urządzenia limitujące
elektryczność, eliminatory elektryczności, przyrządy precyzyjne,
urządzenia, aparatura i przyrządy do przewodzenia, dystrybucji,
transformowania, zachowywania, regulowania i/lub kontrolowania
prądu elektrycznego, 16 publikacje drukowane, materiały drukowa‑
ne, magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, ręczne urządzenia
drukujące, stemple do użytku biurowego, segregatory do akt, czeki
podróżne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakre‑
sie obsługi czeków podróżnych, usługi w zakresie organizacji i zarzą‑
dzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie
zarządzania zakupami i transakcjami, usługi w zakresie prowadzenia
i wyceny działalności gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia
ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi dotyczące obrotu pa‑
liwami do pojazdów mechanicznych, reklama radiowa i telewizyjna,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reklamowe,
reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw i pokazów reklamowych, usługi w zakre‑
sie zarządzania działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi
w zakresie badania opinii publicznej, usługi promocyjne, 36 usługi
w zakresie obsługi kart debetowych, kart identyfikacyjnych, kart
upoważniających do zakupów, kart rabatowych, usługi w zakresie
wydawania i obsługi kart kredytowych i debetowych, usługi w zakre‑
sie rozliczeń finansowych transakcji, usługi dotyczące elektroniczne‑
go transferu kapitału, dostarczanie informacji o stanie konta, usługi
w zakresie sprzedaży na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego,
usługi w zakresie sponsoringu, sporządzanie analiz na temat wszyst‑
kich powyższych usług, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi insta‑
lacyjne, w szczególności usługi konserwacyjne, instalacyjne i napra‑
wy w zakresie energii oraz elektryczności, wykrywanie i rozliczanie
błędów w zakresie instalacji elektrycznych, szczególnie w dziedzinie
energii i elektryczności, budowa i konserwacja sieci zasilających do
transportu gazu ziemnego, gazu ziemnego skroplonego, ropy i ener‑
gii elektrycznej, 39 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, usłu‑
gi w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, usługi
związane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie
transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego,
usługi w zakresie magazynowania, składowania i przechowywania
ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania za‑
pasu paliw, usługi w zakresie dokonywania przeładunków morskich
i lądowych, usługi logistyczne w dziedzinie usług transportowych za
pomocą urządzeń lub usług publicznych, szczególnie w zakresie do‑
staw energii elektrycznej, dystrybucja i dostawy energii oraz paliw za
pośrednictwem rurociągów, 40 usługi w zakresie uszlachetniania pa‑
liw i gazów, usługi w zakresie barwienia i dodawania komponentów,
usługi w zakresie obróbki materiałowej, skupu, obrotu i przerobu
olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych, usłu‑
gi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie
przetwarzania ropy naftowej i rafinacji, usługi w zakresie wytwarza‑
nia, przesyłania i obrotu energią cieplną i elektryczną, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, doradztwo techniczne w dziedzi‑
nie oszczędzania energii, usługi inżynieryjne, szczególnie obliczenia
techniczne. Usługi inżynieryjne, zwłaszcza w dziedzinie transportu
gazu, zaopatrywania w gaz, ciepło i energię oraz używania gazu
ziemnego.

(111) 314043
(220) 2015 09 09
(210) 446792
(151) 2018 09 27
(441) 2015 12 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE PRO‑SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) EXpert
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 systemy alarmowe stosowane w automatyce, ste‑
rowniki stosowane w informatyce oraz podczas detekcji i pomiaru
gazów, detektory, detektory gazów, detektory gazów toksycznych
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i wybuchowych, mierniki gazów toksycznych i wybuchowych, in‑
stalacje elektryczne do sterowania zdalnymi procesami przemysło‑
wymi, mikroprocesowe systemy detekcji i pomiaru gazów, urządze‑
nia sygnalizacyjno‑odcinające, elektroniczny i elektryczny system
bezpieczeństwa w przemyśle, mieszkalnictwie, energetyce i innych
obiektach, programy komputerowe, 37 instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, urządzeń gazowych, detektorów gazów, instala‑
cji elektrycznych pomiarowych, sterujących lub alarmowych, 42 pro‑
jektowanie techniczne, projektowanie oprogramowania sterującego
i wizualizacyjnego, programowanie komputerowe.

(111) 314044
(220) 2016 04 22
(210) 455346
(151) 2018 09 27
(441) 2018 03 19
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Dom marzeń
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmo‑
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do od‑
twarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD,
DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktyw‑
ne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elek‑
troniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, na‑
ziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziem‑
nego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe,
odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające
zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apa‑
raturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra‑
mów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na
wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywa‑
nych programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator obra‑
zu), programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem
cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video
w postaci skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia
do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków
i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty te‑
lefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, kompute‑
ry przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w sys‑
temie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, tele‑
wizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek‑
tów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/
reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów
i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności go‑
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporzą‑
dzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłko‑
wego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewi‑
zyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo‑
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedial‑
nych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych no‑
śników 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 światło‑
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarne‑
go, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo‑
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru te‑
lewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktyw‑
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ną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych
zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów tele‑
wizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych,
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów
gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowa‑
dzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, blu‑
zy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skó‑
rzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu‑
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, ka‑
pelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety‑
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki,
materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opako‑
wania 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, ręka‑
wiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i to‑
rebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfu‑
my, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien‑
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji
informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania progra‑
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przeka‑
zu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste‑
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpo‑
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi telekomunikacyjne spersonalizowane‑zakres dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo‑
nenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkur‑
sach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazy‑
waniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna‑
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią
komunikację z klientem, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umoż‑
liwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automa‑
tycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on‑line z komputerowych baz danych,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele‑
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie infor‑
macji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, do‑
starczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www,
usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów in‑
ternetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elek‑
tronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycz‑
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do
odbioru, retransmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de‑
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu
do sieci LAN‑przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Ne‑
twork) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednic‑
twem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodo‑
wych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra‑
mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, do‑
starczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys‑
temie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowa‑
nia sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie
informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra‑
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie od‑
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twarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi dostarczania
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektro‑
nicznym ze stron www przez Internet, usługi wynajmowania studia na‑
graniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci in‑
ternetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji tele‑
wizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania kom‑
puterowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii
i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadze‑
nie badań w dziedzinie usług medialnych
‑prace badawczo
‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych techno‑
logii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie
prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet
‑kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostar‑
czania dostępu do serwerów internetowych.
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(111) 314046
(220) 2016 10 31
(210) 463390
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hortex SOK 100% TŁOCZONY PROSTO z Jabłek z Mango
DUŻA ILOŚĆ MIĄŻSZU BEZPOŚREDNIO Z OWOCÓW
(540)

(111) 314045
(220) 2016 08 24
(210) 460677
(151) 2017 08 30
(441) 2017 04 18
(732) POLSKA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraśnik, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 24.13.01, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty, kosmetyki, kremy do
skóry, kremy do twarzy, lotiony do skóry z filtrem przeciwsłonecz‑
nym, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji włosów,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, produkty perfumeryjne,
zestawy kosmetyków, żele do kąpieli, 5 leki dla celów medycznych,
leki weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, zioła do celów lecz‑
niczych i medycznych, materiały opatrunkowe, materiały i środki sa‑
nitarne i higieniczne, materiały do celów medycznych, produkty far‑
maceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombo‑
wania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal‑
czania robactwa, 35 usługi sprzedaży przez internet odnoszących się
do: akcesoriów dla matek karmiących, akcesoriów oraz produktów
komplementarnych do wszystkich powyższych elementów, akceso‑
riów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty dla no‑
worodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla dzieci,
homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków, leków, okularów,
produktów do pielęgnacji skóry, produktów dla niemowląt oraz do
pielęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, soczewek kon‑
taktowych, substancji dietetycznych i witamin, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa: suplementów diety, środków farmaceutycznych, środ‑
ków weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
żywności ekologicznej, detaliczne usługi sprzedaży odnoszących się
do: akcesoriów dla matek karmiących, akcesoriów oraz produktów
komplementarnych do wszystkich powyższych elementów, akceso‑
riów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty dla no‑
worodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla dzieci,
homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków, leków, okularów,
produktów do pielęgnacji skóry, produktów dla niemowląt oraz do
pielęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, soczewek kon‑
taktowych, 44 doradztwo w dziedzinie farmacji, doradztwo w dziedzi‑
nie preparatów medycznych i przyrodniczych i żywienia, pomoc me‑
dyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych.

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnobrązowy,
ciemnoczerwony, ciemnozielony, ciemnożółty, czarny,
czerwony, jasnobrązowy, jasnoczerwony, jasnoniebieski,
jasnozielony, jasnożółty, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 05.07.14, 05.01.05, 25.01.15,
01.03.02, 15.01.01, 01.03.15, 05.01.15, 26.01.16, 26.11.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z so‑
ków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezal‑
koholowe, soki i napoje owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości energe‑
tycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wap‑
niem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi.
(111) 314047
(220) 2016 12 28
(210) 465705
(151) 2017 09 27
(441) 2017 06 05
(732) WIALAN LANGER I WIATR SPÓŁKA JAWNA, Tarnów, PL.
(540) SKLEPOGRODNICZY.PL
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 05.03.13, 05.05.20, 14.09.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.03,
29.01.12
(510), (511) 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, róż‑
nych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warun‑
kach, usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne,
hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe
lub telesklepy, usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dys‑
trybucja prospektów, bezpośrednio, lub za pośrednictwem poczty,
dystrybucja próbek, komputerowe bazy danych, prezentowanie
produktów w mediach celem sprzedaży detalicznej, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy handlowe, wystawy
sklepowe.
(111) 314048
(151) 2018 03 02

(220) 2017 01 13
(441) 2017 05 08

(210) 466239
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(732) OLSZÓWKA AGATA HAIR MAJESTY STUDIO ROZWIĄZANIA
DLA WŁOSÓW, Warszawa, PL.
(540) HAIR MAJESTY SECRET SERVICE STUDIO
(540)
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(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji dłoni i stóp, stylizacja pa‑
znokci, lakiery, żele, kosmetyki do dłoni i stóp, akcesoria kosmetycz‑
ne, kosmetyki do makijażu.

(111) 314051
(220) 2017 09 18
(151) 2018 08 24
(441) 2018 05 07
(732) SOCIK KAMIL, Wołomin, PL.
(540) GREEN POWER
(540)

(210) 476584

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.12, 24.09.09, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 fryzjerstwo [dopinanie włosów, przedłużanie wło‑
sów], salony fryzjerskie, tatuowanie, usługi doradcze w zakresie zdro‑
wia, usługi wizażystów.
(111) 314049
(220) 2017 03 23
(210) 469376
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSCY SZPIEDZY
(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpo‑
wszechinianie informacji, rozpowszechinianie programów telewi‑
zyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych!
i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktyw‑
nym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu
i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu
i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych,
przekazu satelitarnego, nadawanie audycji radiowych i telewizyj‑
nych, organizacja i prowadzenie senwisu ogłoszeniowego, usługi
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet‑kawiarenka interne‑
towa, dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, 41 publikowanie książek, czasopism, publikacje mul‑
timedialne, wydawanie książek i czasopism w postaci elektronicznej,
wydawanie audiobooków, udostępnianie książek oniine, produkcja
i montaż filmów, reportaży, programów telewizyjnych, produkcja
audycji radiowych i telewizyjnych, realizacja spektakli, organizacja
i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, es‑
tradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkur‑
sów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy,
usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i fil‑
mowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych,
obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmo‑
wej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prowadzenie
portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych
bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewi‑
zji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie oraz
udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradz‑
two w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja da‑
nych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(111) 314050
(220) 2017 05 29
(210) 472241
(151) 2018 05 14
(441) 2017 12 18
(732) 4MASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PALU salonsystem
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 24.01.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 1 płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, płyny do trans‑
feru ciepła, produkty chemiczne stosowane w systemach chłodzących,
spłukiwacze chłodnic, płyny przeciwko zamrażaniu, płyny do odmraża‑
nia, preparaty ułatwiające start silnika w niskiej temperaturze, płyny do
przekładni, płyny do akumulatorów, preparaty do mycia silnika, dodatki
chemiczne do olejów silnikowych, przekładniowych i napędowych, pre‑
paraty do naprawy opon, preparaty do awaryjnego pompowania opon,
wypełniacze do naprawy karoserii, preparaty do usuwania wody z ukła‑
du paliwowego, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty ułatwiają‑
ce rozruch silnika, żywice syntetyczne, kleje, środki klejące, rozpuszczal‑
niki, silikony, impregnaty do płytek, gresu i fug, preparaty do usuwania
plam oleju, 2 barwniki, koloranty i pigmenty, bejce, emalie, lakiery, lakie‑
ry samochodowe, farby, pokosty, podkłady, rozcieńczalniki, środki wysu‑
szające do farb, utrwalacze, preparaty do konserwacji drewna, preparaty
przeciwrdzewne, powłoki, preparaty ochronne do metali, żywice natu‑
ralne, podkłady gruntowe, preparaty antykorozyjne, 3 kosmetyki samo‑
chodowe, szampony samochodowe, preparaty do pielęgnacji, czyszcze‑
nia i impregnowania wnętrza pojazdu, w tym tapicerki, skóry i plastiku,
preparaty przeciwko parowaniu szyb, preparaty do pielęgnacji nadwo‑
zia i silników samochodowych, preparaty do pielęgnacji i nabłyszczania
felg i opon, preparaty do pielęgnacji i polerowania lakieru i karoserii,
preparaty do mycia samochodów, zapachy samochodowe i odświeża‑
cze, produkty do usuwania rys samochodowych, preparaty do usuwania
rdzy, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, preparaty do prania,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do odbarwiania, preparaty
wybielające stosowane w praniu, preparaty do zmiękczania tkanin, pre‑
paraty wygładzające i nadające praniu połysk, preparaty do namaczania
prania, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach pro‑
dukcyjnych, krochmal stosowany w praniu, mydła do użytku domowe‑
go, preparaty do udrażniania rur, preparaty do polerowania i nadawania
połysku, preparaty myjące, czyszczące, polerujące, nabłyszczające, pole‑
rujące, ścierne dla celów gospodarstwa domowego, ściereczki czyszczą‑
ce nasączone detergentami, środki zapachowe odświeżające powietrze,
płyny do mycia podłóg, środki do polerowania mebli i podłóg, środki do
usuwania wosku z podłóg, płyny do mycia naczyń, środki ułatwiające su‑
szenie do zmywarek naczyń, środki do konserwacji skóry, woski do par‑
kietów i podłóg, preparaty do odtłuszczania, 4 oleje napędowe, silniko‑
we i samochodowe, smary samochodowe, preparaty pochłaniające pył
i kurz, pasty do obuwia, podpałki, 5 preparaty do dezynfekcji klimatyza‑
cji i nawiewów, środki owadobójcze, środki dezynfekujące, 19 cementy,
gładzie, gipsy, masy szpachlowe, tynki, zaprawy murarskie, tynkarskie,
klejowe i do spoinowania, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa towa‑
rów ujętych w powyższym wykazie w sklepie, hurtowni i za pośrednic‑
twem Internetu, reklama towarów, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych towarów: płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, płyny
do transferu ciepła, produkty chemiczne stosowane w systemach chło‑
dzących, spłukiwacze chłodnic, płyny przeciwko zamrażaniu, płyny do
odmrażania, preparaty ułatwiające start silnika w niskiej temperaturze,
płyny do przekładni, płyny do akumulatorów, preparaty do mycia silnika,
dodatki chemiczne do olejów silnikowych, przekładniowych i napędo‑
wych, preparaty do naprawy opon, preparaty do awaryjnego pompo‑
wania opon, wypełniacze do naprawy karoserii, preparaty do usuwania
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wody z układu paliwowego, preparaty do oszczędzania paliwa, prepara‑
ty ułatwiające rozruch silnika, żywice syntetyczne, kleje, środki klejące,
rozpuszczalniki, silikony, impregnaty do płytek, gresu i fug, preparaty
do usuwania plam oleju, barwniki, koloranty i pigmenty, bejce, emalie,
lakiery, lakiery samochodowe, farby, pokosty, podkłady, rozcieńczalniki,
środki wysuszające do farb, utrwalacze, preparaty do konserwacji drew‑
na, preparaty przeciwrdzewne, powłoki, preparaty ochronne do metali,
żywice naturalne, podkłady gruntowe, preparaty antykorozyjne, kosme‑
tyki samochodowe, szampony samochodowe, preparaty do pielęgnacji,
czyszczenia i impregnowania wnętrza pojazdu, w tym tapicerki, skóry
i plastiku, preparaty przeciwko parowaniu szyb, preparaty do pielęgna‑
cji nadwozia i silników samochodowych, preparaty do pielęgnacji i na‑
błyszczania felg i opon, preparaty do pielęgnacji i polerowania lakieru
i karoserii, preparaty do mycia samochodów, zapachy samochodowe
i odświeżacze, produkty do usuwania rys samochodowych, preparaty
do usuwania rdzy, płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, prepa‑
raty do prania, preparaty do wywabiania plam, preparaty do odbarwia‑
nia, preparaty wybielające stosowane w praniu, preparaty do zmiękcza‑
nia tkanin, preparaty wygładzające i nadające praniu połysk, preparaty
do namaczania prania, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku
w procesach produkcyjnych, krochmal stosowany w praniu, mydła do
użytku domowego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do polero‑
wania i nadawania połysku, preparaty myjące, czyszczące, polerujące,
nabłyszczające, polerujące, ścierne dla celów gospodarstwa domowe‑
go, ściereczki czyszczące nasączone detergentami, środki zapachowe
odświeżające powietrze, płyny do mycia podłóg, środki do polerowania
mebli i podłóg, środki do usuwania wosku z podłóg, płyny do mycia na‑
czyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, środki do kon‑
serwacji skóry, woski do parkietów i podłóg, preparaty do odtłuszcza‑
nia, oleje napędowe, silnikowe i samochodowe, smary samochodowe,
preparaty pochłaniające pył i kurz, pasty do obuwia, podpałki, preparaty
do dezynfekcji klimatyzacji i nawiewów, środki owadobójcze, środki de‑
zynfekujące, cementy, gładzie, gipsy, masy szpachlowe, tynki, zaprawy
murarskie, tynkarskie, klejowe i do spoinowania .
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne,
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze prepa‑
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi‑
kowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatycz‑
ne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314054
(220) 2017 10 18
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 11
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 477875

(111) 314052
(220) 2017 10 11
(210) 477558
(151) 2018 03 08
(441) 2017 11 20
(732) DYAKOWSKI ANDRZEJ BIOGDYNIA, Gdynia, PL.
(540) DajGo gdyńskie soki naturalne Od BioGdynia
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 soki, soki warzywne, soki warzywne (napoje), mie‑
szane soki owocowe, gazowane soki owocowe, skoncentrowane
soki owocowe, napoje z sokiem ananasowym, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje.
(111) 314053
(220) 2017 10 18
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 11
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy
(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.13

(210) 477872

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne,
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze prepa‑
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi‑
kowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatycz‑
ne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry .
(111) 314055
(151) 2018 09 28

(220) 2017 10 18
(441) 2018 06 11

(210) 477876
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(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Estabiom junior
(540)

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy, żółty
(531) 26.13.01, 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zę‑
bów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne,
takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze prepa‑
raty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzi‑
kowe do celów leczniczych, kosmetyki lecznicze, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, mate‑
riały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatycz‑
ne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry .
(111) 314056
(220) 2017 10 25
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) BOOKMACHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CITY CASINO
(540)

(210) 478174

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 01.01.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, części i oprzyrzą‑
dowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia lote‑
rii, videoloterii i zakładów wzajemnych, programy i oprogramowanie
do gier, gry komputerowe i telewizyjne, kasety video, kasety video
z grami, kalkulatory, komputery, ich części zamienne oraz urządzenia
peryferyjne, programy komputerowe, nośniki informacji, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, arty‑
kuły piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy, blankiety,
formularze, broszury, notesy, naklejki, obwoluty, podręczniki, informa‑
tory i regulaminy do gier, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne,
gry automatyczne inne niż na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry
towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż
telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych kla‑
sach, automaty wrzutowe [urządzenia do hazardu], 35 usługi agencji
reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw
i targów handlowych i/lub reklamowych, konkursów, pośrednictwo
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w zawieraniu transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów han‑
dlowych, produkcja reklam, doradztwo w zakresie organizacji, zarzą‑
dzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie infor‑
macji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, rekrutacja personelu, marketing, badanie rynku i opinii
publicznej, usługi sekretarskie, reklama dla osób trzecich, w tym rekla‑
ma w środkach masowego przekazu, reklama za pomocą sieci kom‑
puterowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i innych materiałów reklamo‑
wych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
transkrypcja formy, wiadomości i komunikatów, wycena działalności
handlowej, sporządzanie analizy kosztów, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, w tym ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomicz‑
ne, rachunkowość, prowadzenie ksiąg na zlecenie, zarządzanie prze‑
kształceniami kapitałowo‑organizacyjnymi, restrukturyzacja, prywa‑
tyzacja, reprywatyzacja przedsiębiorstw, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja eksportu
i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności handlowej na
rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe, tworzenie baz danych
i przetwarzanie danych, 41 usługi w zakresie organizowania gier lo‑
sowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów pomię‑
dzy zakładem a klientem zakładu (zakłady wzajemne), pośrednictwo
w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane z organizo‑
waniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych,
klubów edukacyjnych i rozrywkowych, nocnych klubów, lunaparków,
organizowanie spektakli teatralno
‑widowiskowych, organizowanie
imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizo‑
wanie loterii, konkursów rozrywkowych, produkcja widowisk plenero‑
wych, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usłu‑
gi wydawnicze, audiowizualne‑produkcja filmów, nagrywanie filmów
na taśmach video, montaż programów radiowych i telewizyjnych, in‑
formacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwa‑
cja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowanie sal do gry
w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów
tenisowych, planowanie rozrywki, 45 zarządzanie prawami autorski‑
mi, licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 314057
(220) 2018 05 07
(210) 484209
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) VIN‑INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) autobaza
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 15.07.01
(510), (511) 35 udzielanie informacji handlowych, udzielanie informacji
rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, gromadze‑
nie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
gromadzenie danych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
badania rynku i badania marketingowe, usługi informacyjne i doradcze
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, analiza
danych biznesowych, analizy i badania dotyczące działalności gospo‑
darczej, 36 udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów
używanych, wycena używanych samochodów, udzielanie informacji,
konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, 42 usługi w za‑
kresie technologii informacyjnych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w za‑
kresie technologii informacyjnych, usługi w dziedzinie programowa‑
nia komputerów, doradztwo w zakresie programowania komputerów,
sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego,
usługi programowania komputerów w celu analizowania i raportowania
handlowego, usługi programowania komputerowego w zakresie bez‑
pieczeństwa danych elektronicznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące programowania komputerów, usługi w zakresie projektowa‑
nia i programowania komputerów, usługi programowania komputero‑
wego do magazynowania danych, udostępnianie wyszukiwarek inter‑
netowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, usługi programowania
w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste‑
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mów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, pro‑
jektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych,
wypożyczanie oprogramowania użytkowego, wypożyczanie i konser‑
wacja oprogramowania komputerowego.

(111) 314060
(220) 2018 05 07
(210) 485669
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM
W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540) DOMOsfera
(540)

(111) 314058
(220) 2018 04 18
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) FX SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FX MANAGO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnozielony
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepów, hurtowni, sto‑
isk handlowych, obejmujące sprzedaż: przyborów i artykułów gospo‑
darstwa domowego, akcesoriów i przyborów kuchennych, przyrządów
i wyposażenia do przygotowywania żywności, naczyń i pojemników
do przechowywania żywności, akcesoriów do gotowania i pieczenia,
sztućców, noży kuchennych, wyrobów nożowniczych, narzędzi do
barbeque i grillowania, zastaw stołowych, naczyń do napojów, talerzy,
półmisków, tac do serwowania, naczyń do przystawek, misek, naczyń,
dzbanków, filiżanek i spodków, kubków, pucharków, kieliszków do
jaj i szklanek do picia, mieszadełek do napojów i do koktajli, patycz‑
ków do koktajli, słomek do picia, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych dla gospodarstwa domowego i dla dekoracji, w tym
rzeźb, figurek i ozdób, akcesoriów i przyborów łazienkowych, przy‑
borów toaletowych, przyborów do mycia i masażu ciała, buteleczek,
dozowników mydła, dozowników papieru toaletowego, etui na akce‑
soria kosmetyczne, gąbek toaletowych i kosmetycznych, mydelniczek,
tekstyliów kuchennych, torebek i artykułów do pakowania, wyrobów
ogólnego przeznaczenia domowego z papieru, sprzętu i artykułów do
sprzątania i czyszczenia, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na
towary i usługi na rzecz osób trzecich, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, organizowanie pokazów oraz kompleksowych
stoisk wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, usłu‑
gi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi
dla klientów, marketing, organizowanie promocji sprzedaży dla osób
trzecich, przygotowywanie reklam na nośnikach zewnętrznych, przy‑
gotowywanie reklam prasowych oraz radiowo‑telewizyjnych, usługi
informacji handlowej o wyżej wymienionych towarach świadczone
w formie elektronicznej oraz promowanie sprzedaży w/w towarów za
pośrednictwem strony internetowej.

(210) 485007

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy kompu‑
terowe, monitory [programy komputerowe], komparatory cyfrowe,
platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, pu‑
blikacje elektroniczne, do pobrania, urządzenia do fakturowania, urzą‑
dzenia do przetwarzania danych, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie bizne‑
su, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe
bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie pli‑
kami, marketing w ramach wydawania oprogramowania, outsourcing
[doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawie‑
nia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek‑
tywności biznesowej, usługi w zakresie porównywania cen, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, handel walutami
i wymiana walut, informacje finansowe, transakcje finansowe, udostęp‑
nianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
zarządzanie finansami, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu‑
terowego, chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro‑
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technolo‑
gii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor‑
matyki.
(111) 314059
(220) 2018 06 22
(210) 487445
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) MARCINISZYN ZAKŁAD MIĘSNY PNIÓW SPÓŁKA JAWNA,
Pniów, PL.
(540) PS SMALCZYK PRAWDZIWIE DOMOWE
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 07.01.09, 20.01.19, 24.03.18,
27.05.01
(510), (511) 29 pasty mięsne, w tym pasztety, smalec, w słoiku.

(111) 314061
(220) 2018 07 02
(210) 487713
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) MIAZGA BOGUSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE SARZYNA, Sarzyna, PL.
(540) SarVita
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11,
05.03.06, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.05.01, 26.05.15, 26.05.18,
26.05.19
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, nawozy dolistne.
(111) 314062
(220) 2015 09 16
(210) 447043
(151) 2019 01 11
(441) 2015 12 21
(732) LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO‑BUDOWLANE, Łódź, PL.
(540) NOWA Formiernia
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 15.07.01, 15.07.04, 15.07.09, 29.01.04
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(510), (511) 35 pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia przedsiębiorstwa, usługi reklamowe dotyczące nieruchomo‑
ści, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości,
usługi developerskie, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwa‑
niu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem
i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej,
biurowej i handlowej, usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wy‑
najmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi i han‑
dlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nierucho‑
mości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej,
zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowy‑
mi, handlowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, usłu‑
gi sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, usługi
wynajmu nieruchomości, wynajem budynków, wynajem mieszkań,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem lokali na cele biurowe,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, dzierżawa i wyna‑
jem pomieszczeń handlowych, 39 usługi parkingowe, udostępnia‑
nie obiektów parkingowych, udostępnianie miejsc parkingowych,
wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi garaży parkingowych,
wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych
i garaży dla pojazdów.

(540) T taxteam
(540)

(111) 314063
(220) 2017 12 27
(210) 480530
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA CURRY OSTRA
(540)

(111) 314067
(220) 2017 11 03
(210) 478609
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) dotPR
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, impresariat w działalności
artystycznej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych .

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.99, 08.07.03, 05.03.11, 05.09.99
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku.
(111) 314064
(220) 2018 01 22
(210) 481389
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR.
(540) MIDZA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktów
farmaceutycznych do leczenia zaburzeń i chorób ośrodkowego ukła‑
du nerwowego.
(111) 314065
(220) 2018 01 22
(210) 481390
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 23
(732) BELUPO Iijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR.
(540) GITAS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(111) 314066
(220) 2018 01 22
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 26
(732) TAXTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.

(210) 481460

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, prowadzenie ksiąg, usłu‑
gi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo księgowe,
usługi księgowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, audyt finansowy, audyt sprawozdań fi‑
nansowych, doradztwo związane z audytem, sporządzanie raportów
biznesowych, sporządzanie raportów gospodarczych, specjalistycz‑
ne raporty w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe,
doradztwo podatkowe (księgowość), przygotowywanie zeznań po‑
datkowych, ustalanie wysokości podatków, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, porady związane z przygoto‑
wywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów zwią‑
zanych z deklaracjami podatkowymi, analizy i raporty statystyczne,
doradztwo biznesowe, kadry i płace (payroll), usługi w zakresie stra‑
tegii biznesowych, konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębior‑
stwem, 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) 314068
(220) 2017 11 13
(151) 2018 09 21
(441) 2018 01 29
(732) CELEKDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) CELEK KANCELARIA
(540)

(210) 478879

Kolor znaku: granatowy, biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 24.17.25, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w prowadze‑
niu działalności gospodarczej, prowadzenie rachunkowości, analizy
kosztów, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podat‑
kowe, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo podat‑
kowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych,
przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], skomputeryzowa‑
ne ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], doradztwo księ‑
gowe w zakresie podatków, przygotowywanie i wypełnianie zeznań
podatkowych, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunko‑

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wość], usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przed‑
siębiorstw, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań
podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracja‑
mi podatkowymi, porady związane z przygotowywaniem zeznań
podatkowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, usługi w za‑
kresie ekspertyz dla celów podatkowych, doradztwo podatkowe,
ocena podatkowa, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
usługi realizacji płatności podatków, planowanie podatkowe [nie
księgowe], ocena i wycena podatkowa, usługi podatkowe i celne,
planowanie finansów w zakresie podatków, doradztwo w zakresie
podatków dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podat‑
ków, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, do‑
radztwo finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo podatkowe
[nie dotyczy księgowości], doradztwo w zakresie podatków do‑
chodowych [finansowe], doradztwo podatkowe [nie dotyczy pro‑
wadzenia rachunków], konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowa‑
dzenia rachunków], usługi związane z podatkami [nie księgowość],
konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakre‑
sie wyceny finansowej, porady finansowe związane z programami
akcji pracowniczych, usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie
zapewniania porad prawnych, udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji, kon‑
sultacji i porad w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, 45 usługi
prawne, usługi rejestracyjne (prawne), mediacja [usługi prawne],
usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi praw‑
ne dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi prawne
w zakresie testamentów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane z przenie‑
sieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne świadczo‑
ne w związku z procesami sądowymi.

(111) 314069
(220) 2017 11 23
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) Wooow Group s.r.o., Bratysława, SK.
(540) WoOow Mobility
(540)

(210) 479367

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy transportu pasa‑
żerskiego, środki transportu, samochody osobowe, samochody do‑
stawcze, ciężarówki, motocykle, skutery, rowery, 35 usługi reklamo‑
we i marketingowe, usługi promocji sprzedaży, reklama umieszczona
na pojazdach i pojazdach, samochodach, motocyklach i rowerach,
pomoc w zarządzaniu biznesem, w szczególności zawieranie umów
na wspólne użytkowanie samochodów osobowych i dostawczych,
ciężarówek, motocykli, skuterów i rowerów, 39 usługi udostępniania
samochodów i pojazdów samochodowych, umożliwiające krótko‑
terminowe i długoterminowe użytkowanie pojazdów samochodo‑
wych, wypożyczanie i wynajmowanie pojazdów samochodowych,
41 usługi w zakresie szkolenia zawodowego, świadczenie usług
edukacyjnych i szkoleniowych, prowadzenie szkoleń biznesowych,
organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych, organizowanie
i prowadzenie kursów edukacyjnych, biznesowych i szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie seminariów i konferencji związanych
z biznesem, organizowanie i prowadzenie internetowych semina‑
riów edukacyjnych, biznesowych i szkoleniowych.
(111) 314070
(220) 2017 11 30
(210) 479601
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) BIAŁOZOR MAGDALENA, CHMIELEWSKA‑BURAK MARTA
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WESOŁE ROBACZKI
M. BIAŁOZOR, M. CHMIELEWSKA‑BURAK SPÓŁKA CYWILNA,
Wasilków, PL.
(540) NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WESOŁE ROBACZKI
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(540)

Kolor znaku: biały, różowy, fioletowy, zielony, żółty, czerwony,
niebieski, pomarańczowy
(531) 01.03.08, 01.03.12, 01.03.13, 01.03.20, 01.15.01, 01.15.11,
03.13.18, 03.13.24, 26.01.02, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 usługi przedszkoli, przedszkola, nauczanie przed‑
szkolne, edukacja przedszkolna usługi przedszkolne, kształcenie ru‑
chowe dla dzieci w wieku przedszkolnym edukacja, rozrywka i sport.
(111) 314071
(220) 2018 01 17
(210) 481204
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) KOŃCZAL DANIEL ALL‑GLASS SZYBY SAMOCHODOWE,
Szubin, PL.
(540) allGlass
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 szyby do pojazdów, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofer‑
tę bezpośrednią towarów: szyb samochodowych, szyberdachów
samochodowych, lusterek samochodowych, lamp samochodowych,
części i akcesoriów samochodowych, zarządzanie sklepami: detalicz‑
nymi, hurtowymi, internetowymi, 37 usługi naprawcze, serwisowe,
montażowe szyb do pojazdów, wstawianie, konserwacja, naprawy,
nakładanie folii na szyby do pojazdów.
(111) 314072
(220) 2018 01 23
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) SKOPIŃSKA‑PIĘTA DARIA, Łowicz, PL.
(540) skoksy
(540)

(210) 481511

Kolor znaku: żółty, czarny, różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.03.15, 26.11.12, 26.11.03
(510), (511) 25 skarpetki sportowe, skarpetki męskie, skarpetki dam‑
skie, skarpetki antypoślizgowe, 35 sprzedaż skarpetek sportowych,
sprzedaż skarpetek męskich, sprzedaż skarpetek damskich, sprzedaż
skarpetek antypoślizgowych, 40 obróbka materiałów w procesie
wytwarzania skarpetek, obróbka materiałów w procesie wytwarza‑
nia skarpetek męskich, obróbka materiałów w procesie wytwarzania
skarpetek damskich, obróbka materiałów w procesie wytwarzania
skarpetek antypoślizgowych, 42 projektowanie skarpetek dziecię‑
cych, projektowanie opakowań, projektowanie użytkowe i artystycz‑
ne, kontrola jakości dla osób trzecich, odwzorowanie, wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne, opracowywanie produktów,
usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania
odzieży, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.
(111) 314073
(220) 2018 01 25
(210) 481570
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 09
(732) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA,
Tychy, PL.
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(540) Sportlandia
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wcze‑
snoszkolna.
(111) 314074
(220) 2018 01 26
(210) 481627
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) 7
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.15.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owoco‑
wymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami
kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla
celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein
roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe,
mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substy‑
tuty produktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka
roślinne aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego,
ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego
i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania
z proteinami warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów,
soi, orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orze‑
chów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie
soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych
białek roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie,
puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożo‑
ne mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek
roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteino‑
we batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, bato‑
ny zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoprote‑
inowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania
gotowe, płatki‑z zawartością protein na bazie roślin zbożowych,
orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa
lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteino‑
we dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych.
(111) 314075
(220) 2018 01 26
(210) 481628
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
biały
(531) 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owoco‑
wymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami
kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla
celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein
roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past łub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe,
mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substy‑
tuty produktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka
roślinne aromatyzowane na bazie, mleka sojowego, migdałowego,
ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego
i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania
z proteinami warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów,
soi, orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orze‑
chów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie
soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych
białek roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie,
puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożo‑
ne mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek
roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteino‑
we batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, bato‑
ny zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoprote‑
inowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania
gotowe, płatki‑z zawartością protein na bazie roślin zbożowych,
orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa
lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteino‑
we dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych.

(111) 314076
(220) 2018 01 26
(210) 481629
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
biały, zielony, żółty, czerwony, srebrny
(531) 05.07.14, 19.07.01, 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owoco‑
wymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami
kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla
celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein
roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe,
mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substy‑
tuty produktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka
roślinne aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego,
ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego
i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania
z proteinami warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów,
soi, orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orze‑
chów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych
białek roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie,
puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożo‑
ne mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek
roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteino‑
we batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, bato‑
ny zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoprote‑
inowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania
gotowe, płatki‑z zawartością protein na bazie roślin zbożowych,
orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa
lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteino‑
we dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych.

(111) 314077
(220) 2018 01 26
(210) 481630
(151) 2018 09 25
(441) 2018 03 26
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma 7 KULTUR BAKTERII
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 stroje do judo, odzież męska, damska, młodzieżowa,
odzież treningowa, odzież sportowa, w tym odzież z nadrukami, szali‑
ki, rękawiczki, czapki, obuwie męskie, damskie, młodzieżowe, obuwie
sportowe, apaszki, bandany na szyję, chustki, czepki kąpielowe i pod
prysznic, daszki do czapek, krawaty, nauszniki, opaski na głowę, pa‑
ski, poszetki i szarfy, 41 nauka judo, prowadzenie klubu sportowego
w tym siłowni, usługi trenerskie, usługi w zakresie sportu wyczynowe‑
go, sportu i rekreacji, organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzię‑
ciach sportowych i rekreacyjnych na obszarze Polski i poza jej grani‑
cami, prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu,
w tym w szczególności w judo, prowadzenie działalności wychowaw‑
czej i edukacyjnej w tym wśród dzieci i młodzieży, amatorów i zawo‑
dowców, szkolenie trenerów sportowych i zawodników, instruktorów
sportowych, sędziów sportowych, organizowanie zawodów sporto‑
wych, imprez sportowych oraz imprez sportowo‑rekreacyjnych.
(111) 314079
(220) 2018 02 13
(210) 482311
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) BJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) BOHUN
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkołiolowe, 34 artykuły dla palą‑
cych: tytoń, papierosy, cygara, zapałki.

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
biały, srebrny
(531) 08.03.01, 26.15.01, 27.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub z prze‑
wagą mleka, napoje i desery mleczne łub na bazie mleka, jogurtowe,
mleczno‑owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone
i w proszku na bazie mleka, produkty mleczne z dodatkami owoco‑
wymi, desery jogurtowe z owocami, napoje mleczne z bakteriami
kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, białko dla
celów kulinarnych, koncentraty protein roślinnych, izolaty protein
roślinnych, substytuty mleka w postaci płynnej, past lub proszku,
mleko sojowe, mleko migdałowe, mleko ryżowe, mleko orzechowe,
mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko rzepakowe, roślinne substy‑
tuty produktów mlecznych, w tym śmietany, jogurtu, serów, mleka
roślinne aromatyzowane na bazie: mleka sojowego, migdałowego,
ryżowego, orzechowego, kokosowego, owsianego, rzepakowego
i innych mlek roślinnych, także w postaci proszku, gotowe dania
z proteinami warzywnymi na bazie roślin strączkowych, migdałów,
soi, orzechów, zbóż, proteiny na bazie warzyw w postaci płynnej
i proszkowej, substytuty mięsa, desery na bazie soi, migdałów, orze‑
chów i innych roślin zawarte w tej klasie, substytuty mięsa na bazie
soi i innych białek roślinnych, substytuty nabiału na bazie soi i innych
białek roślinnych w postaci płynnej, past lub proszków, 30 budynie,
puddingi, kiełki spożywcze na bazie mleka, mrożone jogurty, mrożo‑
ne mleczne desery w postaci batonów, desery z zawartością białek
roślinnych, wysokoproteinowe batony spożywcze, wysokoproteino‑
we batony spożywcze przeznaczone dla diety wegetariańskiej, bato‑
ny zbożowe, wysokoproteinowe puddingi w proszku, wysokoprote‑
inowe ciastka, desery, słodycze i wyroby cukiernicze, koktajle, dania
gotowe, płatki‑z zawartością protein na bazie roślin zbożowych,
orzechów, migdałów, rzepaku, roślin strączkowych, ciastka z prosa
lub z ryżu prażonego, ciastka z ryżu prasowanego, wysokoproteino‑
we dania, przekąski i pasty na bazie produktów roślinnych.
(111) 314078
(220) 2018 02 09
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 23
(732) NASTULA PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) nastula club

(111) 314080
(220) 2018 02 13
(210) 482327
(151) 2018 09 24
(441) 2018 04 23
(732) TNS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) NOWAK 1991
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 03.04.04, 26.02.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, przetwory mięsne, przetwory z krwi, pasztety,
wędliny, konserwy mięsne, podroby, wyroby garmażeryjne zawar‑
te w tej klasie, 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wyrobami
mięsnymi i ich przetworami, usługi organizowania targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, marketing, doradz‑
two specjalistyczne handlowe, 39 magazynowanie, transport, pako‑
wanie produktów, wynajmowanie lodówek, chłodni, kontenerów,
samochodów, chłodziarek, 40 ubój zwierząt, wędzenie żywności .
(111) 314081
(220) 2018 02 14
(151) 2018 09 25
(441) 2018 05 28
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) LICENCJA KRAMARZ POLSKA
(540)

(210) 482222
(531) 01.13.05, 26.13.25, 27.05.01, 26.04.09

(210) 482372

344

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy
profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe
konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów meta‑
lowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe
ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dacho‑
we, panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe,
metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalo‑
we obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian,
izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe pa‑
nele metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku
w budownictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium
wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium
lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do
wyświetlania lub informacyjnych, elementy wyciskanego aluminium,
profile aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do cen‑
tralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje
grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolektory słoneczne
do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do
ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na
gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejni‑
ki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki
płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o du‑
żej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralne‑
go ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), systemy HCA (autorskie‑ogrzewanie, kli‑
matyzacja, absorpcja i pochłanianie), 42 badania naukowe, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie projek‑
tów technicznych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi pro‑
duktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania tech‑
nologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, badania
chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form,
projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie
techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych pro‑
duktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy‑
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod
produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo
‑rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej,
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności inte‑
lektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw
własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw au‑
torskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licen‑
cjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemy‑
słowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich.

(111) 314082
(220) 2018 02 16
(210) 482430
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) PIOTROWSKA AGNIESZKA DOBRANOCKA, Warszawa, PL.
(540) Dobra Nocka
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 01.15.11, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, usługi związane ze wszystkimi
formami edukacji, kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne,
nauczanie drogą elektroniczną, nauczanie indywidualne, organizo‑
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi‑
zowanie i prowadzenie warsztatów, przedszkola, doradztwo zawo‑
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dowe, informacje o edukacji, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
usługi w zakresie oświaty (nauczanie), organizowanie imprez o cha‑
rakterze edukacyjnym.

(111) 314083
(220) 2018 02 20
(210) 482587
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Drogi Wolności
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy kompute‑
rowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do
klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, pa‑
pier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do
przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za‑
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle‑
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie
z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul‑
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar‑
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo‑
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej. interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re‑
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kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak‑
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i stu‑
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 314084
(220) 2018 02 21
(210) 482636
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) AVI Alpenländische Veredelungs‑Industrie Gesellschaft
m.b.H., Raaba, AT.
(540) IZEBRO
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, stalowe materiały bu‑
dowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, meta‑
lowe materiały wzmacniające dla budownictwa, gotowe elementy
metalowe do fundamentów budowlanych, stal konstrukcyjna, me‑
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, metalowe żaluzje architek‑
toniczne, architektoniczne złącza metalowe, modułowe elementy
budowlane z metalu, modułowe elementy konstrukcyjne z metalu,
konstrukcje budowlane z metalu, zbrojenia stalowe do użytku w bu‑
dowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe
pręty wzmacniające, metalowe pręty wzmacniające do użytku w mu‑
rarstwie, 17 materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w bu‑
downictwie, materiały izolacyjne dla budownictwa, 19 pręty zbroje‑
niowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu, niemetalowe
wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, elementy kon‑
strukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne.
(111) 314085
(220) 2018 02 28
(210) 482925
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 09
(732) KCB SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Strefa 3L
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy medyczne; urządzenia i przy‑
rządy do fizjoterapii; przyrządy do masażu; urządzenia i przyrządy do
rehabilitacji; artykuły ortopedyczne; pulsometry; stabilizatory do ce‑
lów medycznych, 28 sprzęt sportowy, urządzenia sportowe, artykuły
i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry sportowe,
41 zajęcia sportowe, zajęcia fitness, usługi sportowe i kulturalne, or‑
ganizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, 44 usłu‑
gi medyczne, usługi ortopedyczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, rehabilitacja, zapewnianie obiektów i sprzętu do
rehabilitacji fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej.
(111) 314086
(220) 2018 02 21
(210) 482637
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) AVI Alpenländische Veredelungs‑Industrie Gesellschaft
m.b.H., Raaba, AT.
(540) IZOZEBRO
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu, stalowe materiały bu‑
dowlane, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, meta‑
lowe materiały wzmacniające dla budownictwa, gotowe elementy
metalowe do fundamentów budowlanych, stal konstrukcyjna, me‑
talowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, metalowe żaluzje architek‑
toniczne, architektoniczne złącza metalowe, modułowe elementy
budowlane z metalu, modułowe elementy konstrukcyjne z metalu,
konstrukcje budowlane z metalu, zbrojenia stalowe do użytku w bu‑
dowie podłóg betonowych, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe
pręty wzmacniające, metalowe pręty wzmacniające do użytku w mu‑
rarstwie, 17 materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w bu‑
downictwie, materiały izolacyjne dla budownictwa, 19 pręty zbroje‑
niowe, nie z metalu, pręty wzmacniające, nie z metalu, niemetalowe
wzmocnienia konstrukcyjne do celów budowlanych, elementy kon‑
strukcyjne z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne.

(111) 314087
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) FOX STRATEGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) FOX STRATEGY
(540)

345
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Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencja public relations, badanie rynku, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, do‑
konywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za po‑
średnictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gro‑
madzenie informacji związanych z reklamą, kampanie marketingo‑
we; informacja marketingowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogło‑
szeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii
promocyjnych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
dla wyszukiwarek internetowych, marketing bezpośredni, marke‑
ting dotyczący promocji, marketing internetowy, marketing w ra‑
mach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów
reklamowych i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów re‑
klamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke‑
tingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnyc, organizowanie losowa‑
nia nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania na‑
gród w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamo‑
wych, planowanie strategii marketingowych, plakaty reklamowe,
pośrednictwo w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc
w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, pro‑
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja
filmów reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie
logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, pro‑
jektowanie ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing
stron internetowych online; produkcja reklam; produkcja reklam
telewizyjnych i radiowych; produkcja materiałów reklamowych i re‑
klam; produkcja nagrań wideo do celów reklamowych; produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych; produkcja promocyjnych
kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych; promocja
sprzedaży; promocja serii filmów na rzecz osób trzecich; promo‑
wanie działalności gospodarczej; promowanie sprzedaży artyku‑
łów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi‑
smach; promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych; promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie; przygotowanie i rozmieszcza‑
nie reklam; promowanie wydarzeń specjalnych; przygotowywanie
kampanii reklamowych; reklama i marketing; reklama i usługi rekla‑
mowe; reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; udo‑
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów;
udostępnianie raportów marketingowych; umieszczanie reklam;
usługi agencji marketingowych; usługi agencji modelek i modeli
do celów reklamowych; usługi informacyjne dotyczące reklamy;
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj‑
nych; usługi w zakresie pozycjonowania marki; usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych; usługi w zakresie
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tożsamości korporacyjnej; usługi w zakresie strategii rozwoju mar‑
ki; usługi w zakresie reklamy cyfrowej; usługi w zakresie reklamy.

(111) 314088
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) KOZIOŁ ADAM, Poznań, PL.
(540) Campair
(540)

(210) 482934

Nr 2/2019

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, pobieralne aplikacje na telefo‑
ny komórkowe do zarządzania danymi, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 41 usługi edukacyjne związane z modą,
44 higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja urody istot ludz‑
kich.
(111) 314092
(220) 2018 02 28
(210) 482966
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 09
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) Bilnik
(540)

(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 22 namioty, namioty kempingowe, namioty do upraw,
daszki do namiotów, liny do namiotów, namioty [daszki] dla pojaz‑
dów, namioty doczepiane do pojazdów, namioty do wspinaczki
górskiej, namioty [daszki] do przyczep kempingowych, namioty
[nie do celów kempingowych], plandeki, okrycia wodoodporne
[plandeki], pokrycia wodoodporne [plandeki], plastikowe plande‑
ki wielofunkcyjne, pokrycia w postaci plandek, plandeki [nie dla
statków], pokrowce na pojazdy [plandeki], plandeki z płótna ża‑
glowego, plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia,
plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, plandeki, niedopa‑
sowane, do maszyn elektrycznych, arkusze z tworzyw sztucznych
[plandeki], materiały arkuszowe z tworzyw sztucznych do zasto‑
sowania jako plandeki.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, srebrny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.04, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości
on‑line, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości oso‑
bistej, usługi bankowości domowej (home banking), elektroniczna
bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość inter‑
netowa), usługi finansowej bankowości osobistej, usługi bankowości
komercyjnej on‑line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej,
skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe,
usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, przetwarzanie płatności na rzecz ban‑
ków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków
bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skompute‑
ryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędno‑
ściowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi
informacji finansowej, usługi wymiany finansowej, usługi płatności fi‑
nansowych, udzielenie informacji finansowych, przetwarzanie infor‑
macji finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnia‑
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczo‑
ne za pośrednictwem aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania
danych, w tym dźwięku, obrazu i sms‑ów, usługi w zakresie poczty
elektronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji, usługi w za‑
kresie zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub
innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbie‑
rania i przekazywania informacji z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzysta‑
niu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line pole‑
gający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu infor‑
macji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bez‑
piecznej skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwie‑
nia przesyłania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji
w dziedzinie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także
usługi telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zle‑
cenia usług, świadczenia usług, zawierania i wykonywania umów,
otwierania rachunków bankowych, dostępu do konta bankowego
oraz dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do
komputerowych baz danych, rozpowszechnianie informacji finanso‑
wych przez Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunika‑
cyjne w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon.

(111) 314091
(220) 2018 02 26
(210) 482965
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) ORZECHOWSKA MAGDALENA, Zieluń‑Osada, PL.
(540) woomn

(111) 314093
(220) 2018 03 01
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ISKIAL MAX + CZOSNEK D3

(111) 314089
(220) 2018 03 01
(210) 482949
(151) 2018 09 17
(441) 2018 04 09
(732) UNICEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Raszyn, PL.
(540) TUDEL
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, chałwa, baklawa,
lokun, bułki, chleb, ciasta, herbata, kanapki, borek, naleśniki, pizza,
przyprawy, gozleme, kawa, orientalne wypieki, 43 usługi kawiarni,
restauracja, kawiarnia.
(111) 314090
(220) 2018 03 01
(210) 482955
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Noblesse Oblige MAGNAT
(540)

(210) 482975

Nr 2/2019
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(540)

(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Śmiejżelki Frutivity
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania słodyczy, czekolady, wyrobów cze‑
koladowych, ciast i lodów.

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy,
biały
(531) 01.15.15, 05.09.21, 03.09.01, 03.09.02, 06.03.01, 25.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 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 kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 314094
(220) 2018 03 01
(210) 482976
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 16
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) DEMOCRAFTS
(510), (511) 32 piwo, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoholowe,
napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, preparaty do pro‑
dukcji napojów.
(111) 314095
(220) 2018 03 01
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 09
(732) GRONOWSKA ANNA ZOFIA, Warszawa, PL.
(540) Bemowo dental studio
(540)

(220) 2018 03 01
(441) 2018 06 04

(111) 314097
(220) 2018 03 01
(210) 482979
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 16
(732) PITALA MICHAŁ, ZGÓRSKI PIOTR ZAKŁAD MASARSKI AMIGOS
SPÓŁKA CYWILNA, Burzyn, PL.
(540) WĘDLINY Z BURZYNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 29 wyroby z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobio‑
wego, wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, szynka,
baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój spożywczy,
mięso, mięso solone, mięso konserwowane, wieprzowina, pasztet
z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki,
35 informacja handlowa, reklama, rozpowszechnienie materia‑
łów reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dystrybucja próbek, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, handlowe informacje i porady udzielone
konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni dla
następujących towarów: wyroby z mięsa włączając wyroby z mięsa
drobiowego, wędliny, wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, szyn‑
ka, baleron, bekon, wędzonka, kaszanka, krwawa kiszka, łój spożyw‑
czy, mięso, mięso solone, mięso konserwowe, wieprzowina, pasztet
z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, wątroba, flaki.
(111) 314098
(220) 2018 03 01
(210) 482991
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Gniezno, PL.
(540) Fokolandia
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, pościel, poszewki na po‑
duszki, kocyki dziecięce, 28 zabawki pluszowe.
(111) 314099
(220) 2018 03 01
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) D3
(540)

(210) 483000

(210) 482982

Kolor znaku: brązowy, niebieski
(531) 02.09.10, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczo‑
ne przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, konsultacje
dentystyczne, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usłu‑
gi kliniki dentystycznej.
(111) 314096
(151) 2018 09 19
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(210) 482986

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.09.02, 01.15.15, 06.03.01, 06.03.04,
26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
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dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314100
(220) 2018 03 02
(210) 483006
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) CHABIN SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) chabin
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], awa‑
ryjne generatory prądotwórcze, bębny [części maszyn], brzeszczoty
pił [części maszyn], cylindry do maszyn, cylindry do silników, filtry
[części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, generatory elektryczności, głowice wiertar‑
skie [części maszyn], grabie do zgrabiarek, kosiarki, łożyska, łożyska
[części maszyn], maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy,
maszyny do pielenia, maszyny do regulowania [nastawiania], maszy‑
ny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny na sprężone
powietrze, narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], noże
elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, odkurzacze, ostrza [czę‑
ści maszyn], ostrza do kosiarek, piły [maszyny], podajniki [części ma‑
szyn], podnośniki [urządzenia], podstawy [statywy] maszyn, polerki
[maszyny i urządzenia] elektryczne, pompy [części maszyn lub silni‑
ków], pompy [maszyny], prądnice prądu stałego, reduktory ciśnie‑
nia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia
[części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników
i silników elektrycznych, sprężarki doładowujące, urządzenia pod‑
nośnikowe, zawory [części maszyn lub silników], zawory [części ma‑
szyn], 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re‑
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty‑
czących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informa‑
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowa‑
ny, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo‑
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich: alternatorów [generatory prądu przemiennego],
awaryjnych generatorów prądotwórczych, bębnów [części maszyn],
brzeszczotów pił [części maszyn], cylindrów do maszyn, cylindrów
do silników, filtrów [części maszyn lub silników], filtrów do oczysz‑
czania chłodzącego powietrza, do silników, generatorów elektrycz‑
ności, głowic wiertarskich [części maszyn], grabi do zgrabiarek, kosia‑
rek, łożysk, łożysk [części maszyn], maszyn do ostrzenia, maszyn do
ostrzenia ostrzy, maszyn do pielenia: maszyn do regulowania [nasta‑
wiania], maszyn i urządzeń do czyszczenia [elektryczne], maszyn na
sprężone powietrze, narzędzi [części maszyn], noży [części maszyn],
noży elektrycznych, nożyc elektrycznych, obrabiarek, odkurzaczy,
ostrzy [części maszyn], ostrzy do kosiarek, pił [maszyny], podajni‑
ków [części maszyn], podnośników [urządzenia], podstaw [statywy]
maszyn, polerek [maszyny i urządzenia] elektrycznych, pomp [czę‑
ści maszyn lub silników], pomp [maszyny], prądnic prądu stałego,
reduktorów ciśnienia [części maszyn], regulatorów [części maszyn],
regulatorów ciśnienia [części maszyn], regulatorów prędkości obro‑
towej do maszyn, silników i silników elektrycznych, sprężarek doła‑
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dowujących, urządzeń podnośnikowych, zaworów [części maszyn
lub silników], zaworów [części maszyn], promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrz‑
na, reklamy radiowe, reklamowy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam: tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi mar‑
ketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi pośrednic‑
twa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
37 informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa ma‑
szyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, ładowanie akumu‑
latorów do pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczo‑
nych, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], 41 doradztwo zawodowe, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], publikowanie tekstów, innych niż teksty re‑
klamowe, 42 badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki,
kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomiary], te‑
stowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności.

(111) 314101
(220) 2018 03 02
(210) 483011
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZIELONE‑SPRAWDZONE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 24.15.01, 26.04.02,
26.04.10, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 2 kartridże i tonery, 8 maszynki do golenia, przybory
elektryczne do depilacji, depilatory, urządzenia do manicure, pedi‑
cure, 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, drukarki, anteny, alarmy,
alkoholomierze, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, ba‑
terie, dyktafony, filmy animowane, fotokopiarki, kalkulatory, laptopy,
lokówki elektrotermiczne do włosów, mikrofony, monitory, modemy,
myszy, napędy dyskowe, napędy dysków do komputera, notesy elek‑
troniczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki danych, osobiste urządzenia
stereofoniczne, baterie do oświetlania, pamięci komputerowe, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe sterujące nagrane,
przenośny radiowy sprzęt nadawczoodbiorczy, publikacje elektro‑
niczne, radia samochodowe, radia, radio pagery, rzutniki do slajdów,
skanery, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla korzy‑
stania z telefonu bez użycia rąk, sprzęt radiotelefoniczny, statywy
do aparatów fotograficznych, słuchawki telefoniczne, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony przenośne, trójnogi do aparatów
fotograficznych, translatory elektroniczne kieszonkowe, tuby do
głośników, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do odtwa‑
rzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia przeznaczone do rozrywki,
przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, urządze‑
nia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi, wideofony, wskaź‑
niki temperatury, wzmacniacze, żelazka elektryczne, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, sprzęt przetwa‑
rzający dane i komputery, elektroniczne urządzenia do uprawniania
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sportu, smartwatche, elektroniczne opaski sportowe, kable, baterie,
akumulatory, nienapełnione kartridże i tonery, 10 fotele i maty ma‑
sujące, masażery, inhalatory, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewa‑
nia, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, lampy do paznokci
i opalania, lampy do twarzy, oczyszczacze, osuszacze i nawilżacze
powietrza, 12 drony, elektryczne deskorolki, rowery, 14 przyrządy
zegarmistrzowskie i chronometryczne, 15 instrumenty muzyczne,
16 papier, albumy, powielacze, 20 ramki obrazów, lustra, 21 przy‑
bory kuchenne i przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
elektryczne szczoteczki do zębów, 28 drony (zabawki), 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, 40 wywoływanie filmów fotograficznych.

(111) 314102
(220) 2018 03 02
(210) 483013
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) ANGINAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314103
(220) 2018 03 02
(210) 483014
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CALCYCAPS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314104
(220) 2018 03 02
(210) 483015
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FEMOFAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314105
(220) 2018 03 02
(210) 483016
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HYDROMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314106
(220) 2018 02 06
(210) 482073
(151) 2018 08 02
(441) 2018 04 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) ORYAL
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
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dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 314107
(220) 2018 03 02
(210) 483017
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) HYDRO‑PLUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 314108
(220) 2018 03 02
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) DlaSnu z melatoniną
(540)

(210) 483025

Kolor znaku: biały, żółty, granatowy
(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
(111) 314109
(220) 2018 03 02
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) MaxiCalcin D+K+Ca D₃+K₂
(540)

(210) 483026

Kolor znaku: żółty, granatowy, niebieski, różowy, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.17, 26.04.02, 26.04.16, 26.11.21,
24.17.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
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(111) 314110
(220) 2018 03 02
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Neostresin Forte
(540)

(210) 483027

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, zielony, granatowy,
szary
(531) 26.04.02, 05.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki. środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
(111) 314111
(220) 2018 03 02
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) NAPROSTON M
(540)

(210) 483031

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.04, 26.03.04
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
(111) 314112
(220) 2018 03 02
(151) 2018 08 31
(441) 2018 04 30
(732) ZIELINKO IWONA, Warszawa, PL.
(540) &sect; SPRAWA DLA ADWOKATA
(540)

(210) 483039

Kolor znaku: ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 24.17.25, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18,
29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawnicze.
(111) 314113
(220) 2018 03 02
(151) 2018 09 24
(441) 2018 05 28
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) CITI SPECIALS PROGRAM KORZYŚCI

(210) 483040
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające osobi‑
ste operacje bankowe, wydruki bilingów oraz usługi płatnicze, opro‑
gramowanie komputerowe ułatwiające inwestycje finansowe, prze‑
prowadzanie wymiany handlowej oraz świadczenie usług związanych
z zagraniczną wymianą handlową, oprogramowanie komputerowe
oraz urządzenia związane ze świadczeniem usług bankowych i finan‑
sowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające klientom
przeprowadzanie transakcji bankowych i finansowych, sprzęt kom‑
puterowy, oprogramowanie komputerowe i programy komputero‑
we, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do użytku w elektronicz‑
nych transakcjach biznesowych, mianowicie oprogramowanie
komputerowe, które pozwala użytkownikom na bezpieczny dostęp
do baz danych zawierających informacje mające na celu usprawnia‑
nie handlu elektronicznego, sprzęt komputerowy i oprogramowanie
szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty numeryczne, podpisy nu‑
meryczne, oprogramowanie zabezpieczające przechowywanie i wy‑
szukiwanie danych oraz transmisję poufnych informacji o kliencie na
użytek osób prywatnych oraz instytucji bankowych i finansowych,
magnetyczne lub kodowane karty kredytowe oraz magnetyczne lub
kodowane karty debetowe korzystające z technologii odczytu kart
flash, karty magnetycznie zaszyfrowane zawierające integralne chipy
układów scalonych (inteligentne karty), kodowane magnetycznie
karty płatnicze stałego klienta, karty bankowe, karty kredytowe, kar‑
ty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart kodowanych magnetycz‑
nie i kart zawierających kostki układów scalonych, oprogramowanie
komputerowe zaprojektowane do umożliwiania interakcji pomiędzy
kartami kodowanymi magnetycznie i kartami inteligentnymi zawie‑
rającymi kostki układów scalonych a terminalami i czytnikami kart
w branży usług finansowych, oprogramowanie komputerowe do
usprawniania dzielenia się danymi na kartach inteligentnych o wielu
zastosowaniach, sprzęt telekomunikacyjny, mianowicie elektronicz‑
ne terminale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie
komputerowe do transmitowania, wyświetlania i przechowywania
informacji transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użyt‑
ku w branży usług finansowych, bankowej i telekomunikacyjnej,
elektroniczne urządzenia weryfikacyjne, a mianowicie sprzęt i opro‑
gramowanie komputerowe do uwierzytelniania kart płatniczych sta‑
łego klienta, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych. urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geo‑
dezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełącza‑
nia, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elek‑
trycznej, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, płyty gramofonowe,
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania da‑
nych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mo‑
nety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, karty kredytowe, karty debe‑
towe, terminale do kart kredytowych, czytniki kart do kart
kredytowych i kart debetowych, oprogramowanie komputerowe, fi‑
nansowe oprogramowanie komputerowe, aplikacje do urządzeń mo‑
bilnych związane z usługami finansowymi i bankowością, 16 papier,
tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały piśmienne, kleje do
materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały prze‑
znaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt
biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowa‑
nia (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 re‑
klama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, usługi promocyjne, usługi reklamowe i marke‑
tingowe świadczone za pomocą metod pośrednich komunikacji mar‑
ketingowej, mianowicie aplikacji mediów społecznościowych,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez polecanie i reko‑
mendowanie tychże towarów lub usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez oferowanie zniżek oraz gwarancję ceny
w zakresie wymienionych towarów i usług, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem telefonu oraz światowej sieci
komunikacyjnej, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
programy lojalnościowe z nagrodami i wykup dla użytkowników kart
kredytowych i usług finansowych, promocja sprzedaży kont z karta‑
mi kredytowymi, poprzez zarządzanie programem motywacyjnym
z nagrodami, promowanie sprzedaży kont finansowych poprzez ad‑
ministrowanie programami motywacyjnymi z nagrodami, programa‑
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mi lojalnościowymi i z nagrodami dla użytkowników kart kredyto‑
wych, mianowicie zapewnianie rabatów gotówkowych i innych
w związku z używaniem kart kredytowych, organizacja, obsługa
i nadzór nad motywacyjnymi programami lojalnościowymi i progra‑
mami lojalnościowymi dla klientów, programami z nagrodami oraz
związanymi z wykupem, usługi porównywania cen, mianowicie
udzielanie informacji dotyczących kosztów towarów i usług na rzecz
osób trzecich, organizowanie, obsługa i nadzór w zakresie motywa‑
cyjnych programów lojalnościowych dla klientów, udzielanie infor‑
macji biznesowych online z komputerowej bazy danych lub Interne‑
tu, zarządzanie informacjami za pośrednictwem komputerów do
śledzenia wydatków i tworzenia raportów na ich temat, skomputery‑
zowana rachunkowość, zarządzanie dostosowanym do potrzeb sys‑
temem do zakupów i nabywania online za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług, usługi marke‑
tingowe w zakresie finansów, ubezpieczeń i inwestycji, monitorowa‑
nie raportów kredytowych dla klientów i informowanie o wszelkich
zmianach, nagrody pieniężne oraz programy motywacyjne w celu
promowania otwierania i utrzymywania produktów finansowych,
wliczając wierzytelności i rachunki kredytowe klientów, 36 ubezpie‑
czenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, usłu‑
gi finansowe, usługi bankowości i bankowości online, usługi związa‑
ne z kartami gotówkowymi, obsługa kart kredytowych, dokonywanie
transakcji pieniężnych za pomocą kart płatniczych, usługi w zakresie
kart bankowych, usługi kart przed płaconych z przyznanym kredy‑
tem, usługi kredytowe, transakcje za pośrednictwem elektronicznych
kart kredytowych, kart debetowych oraz transakcje gotówkowe,
usługi elektronicznych kart kredytowych i debetowych przy użyciu
technologii odczytu kart flash, usługi w zakresie regulowania rachun‑
ków, usługi w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczne prze‑
twarzanie danych dotyczące opłat rachunków, usługi przetwarzania
transakcji płatniczych, mianowicie usługi procesowania transakcji
przy użyciu kart kredytowych i kart debetowych, usługi w zakresie
administrowania płatności, usługi w zakresie handlu elektronicznego
i płatności dla bankowości osobistej w postaci usług przetwarzania
transakcji depozytowych, usługi procesowania transakcji elektro‑
nicznych przy użyciu kart debetowych i kredytowych, usługi transfe‑
ru funduszy oraz rozliczenia i uzgodnienia transakcji finansowych za
pośrednictwem światowej sieci komputerowej, zapewnianie bez‑
piecznych transakcji finansowych, mianowicie elektroniczne transak‑
cje gotówkowe, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne
płatności rachunków, elektroniczne transakcje procesowania cze‑
ków, usługi związane z transakcjami finansowymi, usługi finansowe,
mianowicie wydawanie punktów wartościowych oraz oferowanie
nagród dla klientów w związku z programami motywacyjnymi zwią‑
zanymi z kartami kredytowymi, usługi finansowe, mianowicie zapew‑
nianie programów lojalnościowych i z nagrodami dla klientów,
świadczenie usług kart podarunkowych, wydawanie kart, które
mogą być następnie wymienione na towary i/lub usługi oraz proce‑
sowanie transakcji związanych z kartami podarunkowymi, finanso‑
wanie i udzielanie pożyczek handlowych i konsumpcyjnych, udziela‑
nie pożyczek, pożyczki ratalne, usługi depozytowe, usługi
rozliczeniowe w zakresie długów, udostępnianie interaktywnych
wiadomości i informacji online dotyczących bankowości i finansów
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub urządzenia mo‑
bilnego, usługi bankowości online, w tym zawiadomienia elektro‑
niczne ostrzegające użytkowników kart kredytowych i debetowych,
w przypadku gdy transakcja przekracza określony limit lub jeśli na
koncie użytkownika została dokonana nieuczciwa transakcja, zapew‑
nianie rozszerzonych gwarancji dla użytkowników kart kredytowych
na towary osób trzecich, pośrednictwo w zakresie nieruchomości
i kredytów hipotecznych, usługi zarządzania, planowania i doradz‑
twa w zakresie funduszy powierniczych dotyczących nieruchomości,
transakcje powiernicze, mianowicie usługi przedstawicieli powierni‑
czych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych,
inwestycje kapitałowe, usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji,
usługi pośrednictwa w obrocie i obrotu papierami wartościowymi na
rzecz osób trzecich, usługi ubezpieczeniowe, mianowicie zawieranie
ubezpieczeń oraz pośrednictwo w zakresie nieruchomości, ubezpie‑
czeń w razie wypadku i ubezpieczeń na życie oraz umów rentowych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich,
uprzednio wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi teleko‑
munikacyjne i komunikacyjne, wszystkie związane z bankowością, fi‑
nansami, inwestycjami, handlem i handlem, zapewnianie dostępu do

351

informacji na temat produktów finansowych, informacji finansowych,
usługi i transakcji, zdalne przesyłanie informacji (w tym stron www),
programów komputerowych i innych danych, przydzielanie dostępu
telekomunikacyjnego i połączeń (linków) z komputerowymi bazami
danych i z Internetem, usługi umożliwiające przesyłanie i prezentację
informacji za pomocą komputera lub za pomocą środków elektro‑
nicznych, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną,
usługi przesyłu danych za pomocą Internetu, wszystkie wyżej wy‑
mienione usługi związane z finansami, maklerstwem, bankowością
i inwestycjami, usługami bankowości elektronicznej, usługami ban‑
kowości elektronicznej oraz ubezpieczeniowymi, elektroniczna
transmisja danych związanych z płaceniem rachunków w zakresie
bezpiecznych transakcji finansowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, elektroniczne przekazywanie danych dotyczą‑
cych płatności, 42 naukowe i techniczne usługi, badania oraz ich pro‑
jektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, udostępnianie
oprogramowania aplikacji opartych na witrynach internetowych
przez platformę online dla ułatwiania umieszczania, przechodzenia
i egzekwowania zamówień do kupna i sprzedaży papierów warto‑
ściowych, transakcji terminowych, opcji giełdowych, wymiany walut
oraz innych produktów finansowych, elektroniczne przechowywanie
pokwitowań związanych z używaniem kart kredytowych.

(111) 314114
(220) 2018 03 02
(210) 483046
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 30
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW‑SC, Kraków, PL.
(540) THF 235 AC/DC
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż na‑
rzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział w targach.
(111) 314115
(220) 2018 03 02
(210) 483048
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 30
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW‑SC, Kraków, PL.
(540) THF 236 AC/DC
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 urządzenia spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż na‑
rzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział w targach.
(111) 314116
(220) 2018 03 02
(210) 483049
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) KOŁODZIEJ JÓZEF FIRMA SPAW‑SC, Kraków, PL.
(540) MIG 210
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 półautomaty spawalnicze inwertorowe, 35 sprzedaż
narzędzi ręcznie sterowanych, spawarek elektrycznych jako narzędzi
w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej, organizowa‑
nie i współudział w targach.

(111) 314117
(220) 2018 03 02
(210) 483057
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 30
(732) ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) Ctrl+Sky
(510), (511) 9 alarmy, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmowe
systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy bezpie‑
czeństwa, alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy
ostrzegawcze [inne niż do pojazdów], anteny do radarów, aparatura
do monitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], aparatura do
monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura do moni‑
toringu obiektów śledzonych [optyczna], aparatura do monitoringu
obiektów śledzonych [teleskopowa], centralne jednostki alarmowe,
czujniki do określania położenia, czujniki do mierzenia prędkości,
czujniki do określania prędkości, czujniki elektroniczne, czujniki
i detektory, czujniki odległości, czujniki optyczne, detektory mikro‑
fal [radar], detektory podczerwieni, detektory radarowe, detektory
ruchu, detektory zbliżeniowe, elektroniczne urządzenia do lokali‑
zacji obiektów, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elek‑
troniczny sprzęt do śledzenia obiektów, elektryczne urządzenia do
lokalizacji obiektów, elektryczne urządzenia do monitoringu obiek‑
tów śledzonych, elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, instalacje
alarmowe, instalacje radarowe, interfejsy do detektorów, kontrolery
ruchu, mikrofalowe czujniki do wykrywania intruzów, nadajniki sy‑
gnalizacji alarmowej, odbiorniki radarowe, odbiorniki radarowe ze
wzmacniaczem, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, oprogramowanie
komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramo‑
wanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących,
oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonu‑
jących, oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozy‑
cjonujących, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczny
sprzęt do śledzenia obiektów, radar, skanery podczerwieni, sprzęt
komputerowy do kompilacji danych pozycjonujących, sprzęt kom‑
puterowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, sprzęt kom‑
puterowy do rozpowszechniania danych lokalizacyjnych, sprzęt
komputerowy do transmisji danych lokalizacyjnych, sprzęt kompu‑
terowy do zbierania danych pozycjonujących, systemy alarmowe,
systemy radarowe, urządzenia detekcyjne, urządzenia do detekcji
podczerwieni, urządzenia do identyfikowania intruzów inne niż do
pojazdów, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia do kontroli ru‑
chu powietrznego, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia
do namierzania dźwięku, urządzenia do obrazowania termicznego
do widzenia w ciemnościach, urządzenia do ochrony i nadzoru, urzą‑
dzenia do określania pozycji, urządzenia kontroli lotu, urządzenia
noktowizyjne, urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa,
urządzenia ostrzegawcze inne niż do pojazdów, urządzenia radiolo‑
kacyjne, urządzenia wykrywające mikrofale, wieloosiowe detektory
kierunkowe, wyświetlacze radarowe, urządzenia do tłumienia sygna‑
łów, urządzenia do przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych,
urządzenia zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwięko‑
wych.
(111) 314118
(220) 2018 03 02
(210) 483056
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) OLODON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do
medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 314119
(220) 2018 03 04
(210) 483062
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 30
(732) WITECKI PIOTR POŚREDNICTWO FINANSOWE, Gdańsk, PL.
(540) Ciepło miło nieruchomości‑mamy dla Ciebie coś lepszego
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, analizy finansowe, pośrednic‑
two finansowe, finansowe usługi bankowe, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, planowanie i zarządzanie finansowe, pozyskiwa‑
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nie kapitału finansowego, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
konsultingu finansowego, badanie wypłacalności finansowej, usługi
informacji finansowej, informacje finansowe dla inwestorów, wyceny
i analizy finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, gromadzenie
funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi informacji
i doradztwa finansowego, pożyczki finansowe na cele odnawiania
domów, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi
finansowe związane z zakupem domu, usługi finansowe w postaci
zabezpieczenia inwestycji.

(111) 314120
(220) 2018 03 05
(210) 483070
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) PASMI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKI ZWIĄZEK
PRODUCENTÓW LEKÓW BEZ RECEPTY, Warszawa, PL.
(540) PASMI POLISH ASSOCIATION OF THE SELF
‑MEDICATION
INDUSTRY
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.11.02, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, han‑
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to‑
warów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi tub
handlowymi, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, wy‑
stawy w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie infor‑
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 42 prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
badania w dziedzinie kosmetyki, 44 porady w zakresie farmakologii,
usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 314121
(220) 2018 03 05
(210) 483075
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) WARTNER DANIEL, LANGOWSKI KAMIL RAJPAK SPÓŁKA
CYWILNA, Pruszcz Gdański, PL.
(540) RAJPAK OPAKOWANIA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.01.03, 26.01.10, 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dozowniki taśmy przylepnej, folia samoprzylegająca
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzy‑
wa sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, karton, koperty, koperty, woreczki
z papieru lub tworzyw sztucznych, materiały drukowane, materiały
opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania z papieru lub kartonu,
materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, pudełka z papieru
lub kartonu, taśma klejąca, taśmy, taśmy przylepne do celów papier‑
niczych lub do użytku domowego, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, wypełnienie z papieru lub kartonu, 17 ma‑
teriały do pakowania z gumy lub tworzyw sztucznych, półprodukty
w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, taśmy samoprzy‑
lepne, inne niż do użytku biurowego, medycznego czy domowe‑
go, 19 kątowniki, niemetalowe, 22 taśmy niemetalowe do owijania
i związywania.
(111) 314122
(151) 2018 09 11

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

(210) 483095
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(732) NARODOWY BANK POLSKI, Warszawa, PL.
(540) NBP Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
albumy, almanachy [roczniki], bloki do pisania, broszury, broszury,
czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotografie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzenia‑
mi, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, mate‑
riały drukowane, notatniki [notesy], notesy podręczne, podręczniki
[książki], publikacje, wydruki graficzne, 35 badania rynku, reklama
billboardowa, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych ulotki, prospekty, druki, próbki, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, badania marketingowe, badania rynku,
wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
agencje public relations, analizy rynku, badania opinii publicznej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowych, reklamy koresponden‑
cyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, marketing, telemarke‑
ting, 41 organizowanie konkursów poprzez edukacje lub rozryw‑
kę, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja
poprzez nauczanie, publikowanie książki, organizowanie i prowa‑
dzenie zjazdów, organizowanie I prowadzenie konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, informacja o edukacji, orga‑
nizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pokazy jako
kształcenie praktyczne, muzea usługi wystawy, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie I prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, publika‑
cje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie elek‑
troniczne on‑line nie do pobrania.
(111) 314123
(220) 2018 03 05
(210) 483115
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 30
(732) HERBICH MICHAEL DR MICHAEL HERBICH, Zielona Góra, PL.
(540) Dr Herbich
(510), (511) 5 leki dla ludzi, maści dopochwowe, maści lecznicze,
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne suple‑
menty diety, mydła lecznicze, opaski higieniczne, plastry do celów
medycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry
lecznicze samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, pre‑
paraty do irygacji do celów medycznych, preparaty witaminowe,
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych, środki de‑
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, ta‑
śmy do celów medycznych przylepne i samoprzylepne, 10 aparaty
i instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary
położnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, gine‑
kologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów
reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy
położnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej: leków dla ludzi, maści dopochwowych, ma‑
ści leczniczych, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych,
mineralnych suplementów diety, mydeł leczniczych, opasek higie‑
nicznych, plastrów do celów medycznych, plastrów leczniczych,
plastrów samoprzylepnych, plastrów leczniczych samoprzylep‑
nych, płynów do przemywania pochwy, preparatów do irygacji
do celów medycznych, preparatów witaminowych, preparatów
z mikroorganizmów do celów medycznych, środków dezynfekcyj‑
nych do celów higienicznych, środków antykoncepcyjnych, taśm
do celów medycznych przylepnych i samoprzylepnych, pessariów,
pessarów ginekologicznych, pessarów położniczych, przyrządów
ginekologicznych, przyrządów położniczych, ginekologicznych
przyrządów medycznych do badania kobiecych organów repro‑
dukcyjnych, przyrządów ginekologicznych medycznych, przyrzą‑
dów położniczych medycznych, spiral ginekologicznych, aparatów
i instrumentów medycznych.

(111) 314124
(220) 2018 03 05
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 30
(732) SAUBERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) S SAUBER LAB
(540)

353
(210) 483121

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 26.05.04, 26.05.18, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone do procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity i wypełniacze przeznaczone do przemysłu, sub‑
stancje, materiały i preparaty chemiczne oraz substancje naturalne,
3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, środki
ścieralne i polerskie, 5 preparaty i artykuły higieniczne .
(111) 314125
(220) 2018 03 05
(210) 483122
(151) 2018 09 24
(441) 2018 04 30
(732) SAUBERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) Sauberlab
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone do procesów produkcyjnych
i przemysłu, kity i wypełniacze przeznaczone do przemysłu, substan‑
cje materiały i preparaty chemiczne oraz substancje naturalne, 3 pre‑
paraty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, środki ścierne
i polerskie, 5 preparaty i artykuły higieniczne.
(111) 314126
(220) 2018 03 05
(210) 483123
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 30
(732) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WP WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, 16 publikacje drukowane,
41 usługi wydawnicze.
(111) 314127
(220) 2018 03 06
(210) 483139
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) Zbójeckie Grzane
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, ciemnoczerwony,
pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 02.01.01, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie, napoje alko‑
holowe aromatyzowane polecane do spożycia na gorąco.

(111) 314128
(220) 2018 03 06
(210) 483140
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) CAVALIER
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, ciemnoczerwony, czarny, czerwony,
granatowy, niebieski, szary, pomarańczowy, złoty, żółty
(531) 02.01.01, 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina gronowe, wina owocowe,
wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromatyzowane, wermuty,
likiery, wódki.
(111) 314129
(220) 2018 03 06
(210) 483142
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnoczerwony, czarny,
czerwony, fioletowy, granatowy, szary, pomarańczowy, złoty,
żółty
(531) 02.01.01, 25.01.06, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina gronowe, wina owocowe,
wyroby winiarskie, napoje alkoholowe aromatyzowane, wermuty,
likiery, wódki.
(111) 314130
(220) 2018 03 06
(210) 483147
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) GULBINOWICZ‑MUSZYŃSKA MARTYNA, MUSZYŃSKI ADAM,
KORYNEK MICHAŁ FIS SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.13.25, 29.01.12

Nr 2/2019

(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, puby,
usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi w zakresie je‑
dzenia na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(111) 314131
(220) 2018 03 06
(210) 483149
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 30
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo, PL.
(540) KRYSIAK SKUTECZNY W OGRODZIE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 kosiarki i dokaszarki do trawy elektryczne i spalinowe,
ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, kosy spalinowe, przycinarki, no‑
życe do żywopłotów, pilarki, piły łańcuchowe, ciągniki ogrodnicze jed‑
noosiowe, pługi, glebogryzarki, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory,
odśnieżarki, odkurzacze ogrodnicze, pompy zanurzeniowe, agregaty
prądotwórcze, spawarki, palniki gazowe, agregaty prądotwórcze, 8 ko‑
siarki ogrodowe ręczne, ręczne odśnieżarki, narzędzia ręczne sterowa‑
ne ręcznie, 35 usługi w zakresie organizowania pokazów towarów,
informacji handlowej i porad konsumenckich, reklamowanie towarów
i usług oraz ich promocja na rzecz osób trzecich, internetowe przeka‑
zywanie informacji tekstowych i obrazowych na temat sprzedaży wy‑
syłkowej towarów, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicz‑
nej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: artykułów rolniczych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn i urządzeń oraz przyborów i sprzętu
dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa, doradztwo w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
badania rynku, opinii publicznej i badania marketingowe, tworzenie
komputerowych baz danych i zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów infor‑
macyjnych, tworzenie stron internetowych, tworzenie tekstów re‑
klamowych i sponsorowanych, 44 usługi związane z ogrodnictwem,
terenami zieleni, sadownictwem, leśnictwem, doradztwo w zakresie
aranżacji zieleni, projektowania, zakładania i utrzymywania ogrodów
oraz ochrony roślin, chirurgia drzew i krzewów, projektowanie i wyko‑
nawstwo ogrodów, architektura krajobrazu, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich o tematyce ogrodniczej, sadow‑
niczej oraz uprawy roślin (w tym porady dotyczące narzędzi i sprzętu
do pielęgnacji ogrodów i utrzymania porządku w otoczeniu domu,
kalendarium ogrodnika i sadownika, przykłady aranżacji ogrodów, po‑
rady odnośnie pielęgnacji ogrodów i sadów, trendy w ogrodnictwie,
sadownictwie, porady w zakresie uprawy roślin), wypożyczanie sprzę‑
tu rolniczego i ogrodniczego (zwłaszcza maszyn, urządzeń i narzędzi
ogrodniczych), usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego.
(111) 314132
(220) 2018 03 06
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) DAX Sun
(540)

Kolor znaku: złoty, brązowy
(531) 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 483152

Nr 2/2019
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(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szam‑
pony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako ko‑
smetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do
ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosme‑
tyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy
kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wy‑
bielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki do
czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania
zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy,
środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toa‑
letowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki
do ciała, olejki do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje
eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączo‑
ne preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasą‑
czone kosmetykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
dezodoranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe,
preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do gole‑
nia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do
kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, prepara‑
ty kosmetyczne do kąpieli, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy
i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk,
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, peelingi
do skóry, peelingi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny
do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji
twarzy, płyny do pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk,
oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne
do ciała, maski kosmetyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy,
maski kosmetyczne do włosów, preparaty kosmetyczne do odchu‑
dzania, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty kosme‑
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki
do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne
paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do
celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, flu‑
idy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum do włosów,
odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów nie‑
medycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów per‑
fumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosme‑
tyczne do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecz‑
nej, kosmetyki brązująco‑opalizujące, kosmetyki do samoopalania,
preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, prepa‑
raty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne, preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała,
rajstopy w sprayu, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utle‑
niona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, pre‑
paraty toaletowe, 5 preparaty kosmetyczne do celów leczniczych,
preparaty kosmetyczne dla celów medycznych, przeparty kosme‑
tyczne do celów leczniczych lub medycznych w postaci: balsamów,
kremów, maści, żeli, płynów, sprayu, emulsji, mleczka, olejków,
lecznicze lub medyczne: balsamy, kremy, maści, żele, płyny, spraye,
emulsje, mleczka, olejki, mydła lecznicze lub medyczne, szampony
lecznicze lub medyczne, lecznicze lub medyczne preparaty toaleto‑
we, lecznicze lub medyczne preparaty ochronne, lecznicze lub me‑
dyczne preparaty do ochrony ciała, lecznicze lub medyczne prepa‑
raty do ochrony rąk, lecznicze lub medyczne preparaty do ochrony
twarzy, lecznicze lub medyczne preparaty do ochrony włosów, lecz‑
nicze lub medyczne preparaty do pielęgnacji, lecznicze lub medycz‑
ne preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze lub medyczne preparaty
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do pielęgnacji rąk, lecznicze lub medyczne preparaty do pielęgnacji
twarzy, lecznicze lub medyczne preparaty do pielęgnacji włosów,
lecznicze lub medyczne preparaty do stosowania przed opalaniem,
lecznicze lub medyczne preparaty do stosowania podczas opalania,
lecznicze lub medyczne preparaty do stosowania po opalaniu, lecz‑
nicze lub medyczne preparaty do stosowania po wystawieniu na
działanie promieni słonecznych, lecznicze lub medyczne preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej.

(111) 314133
(220) 2018 03 06
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów, PL.
(540) DAX Sun
(540)

(210) 483153

Kolor znaku: zielony, fioletowy
(531) 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty
do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty
do prostowania włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szam‑
pony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, pianki
kosmetyczne, kosmetyki upiększające, brokat do użytku jako ko‑
smetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do
ust, kredki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs, eyelinery, korektory kosme‑
tyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do ciała, kremy ko‑
smetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy, kremy wybielające
do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania zębów, my‑
dła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki perfu‑
meryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki
kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki
do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda
kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody,
kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparata‑
mi do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosme‑
tykami, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do
demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, dezodoranty,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do
usuwania farby, mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka,
sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule do kąpieli nasączo‑
ne kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała,
masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, peelingi do skóry, peelin‑
gi do ciała, peelingi do twarzy, peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji
ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do
pielęgnacji włosów, oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy,
oliwki do włosów, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosme‑
tyczne do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne do
włosów, preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznok‑
ci, odżywki do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów, pre‑
paraty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdo‑
by do paznokci, sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twa‑
rzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, serum do ciała, serum do
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rąk, serum do twarzy, serum do włosów, odświeżacze do ust w aero‑
zolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkoma‑
nie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki brązująco
‑opalizujące,
kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty przy‑
spieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opale‑
nizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty po
opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do
celów medycznych, preparaty toaletowe, 5 preparaty kosmetyczne
do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne dla celów medycz‑
nych, przeparty kosmetyczne do celów leczniczych lub medycznych
w postaci: balsamów, kremów, maści, żeli, płynów, sprayu, emulsji,
mleczka, olejków, lecznicze lub medyczne: balsamy, kremy, maści,
żele, płyny, spraye, emulsje, mleczka, olejki, mydła lecznicze lub me‑
dyczne, szampony lecznicze lub medyczne, lecznicze lub medyczne
preparaty toaletowe, lecznicze lub medyczne preparaty ochronne,
lecznicze lub medyczne preparaty do ochrony ciała, lecznicze lub
medyczne preparaty do ochrony rąk, lecznicze lub medyczne pre‑
paraty do ochrony twarzy, lecznicze lub medyczne preparaty do
ochrony włosów, lecznicze lub medyczne preparaty do pielęgnacji,
lecznicze lub medyczne preparaty do pielęgnacji ciała, lecznicze
lub medyczne preparaty do pielęgnacji rąk, lecznicze lub medycz‑
ne preparaty do pielęgnacji twarzy, lecznicze lub medyczne prepa‑
raty do pielęgnacji włosów, lecznicze lub medyczne preparaty do
stosowania przed opalaniem, lecznicze lub medyczne preparaty do
stosowania podczas opalania, lecznicze lub medyczne preparaty do
stosowania po opalaniu, lecznicze lub medyczne preparaty do stoso‑
wania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, lecznicze
lub medyczne preparaty do pielęgnacji jamy ustnej.

(111) 314134
(220) 2018 03 06
(210) 483176
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) LE REGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) isaan
(510), (511) 16 papier, karton, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa‑
pieru lub kartonu, bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papie‑
rowe, formularze (blankiety, druki), kalendarze, kalendarze z kartka‑
mi do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały
piśmienne, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręczne, pióra
wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub
z kartonu, teczki kartonowe, skoroszyty (artykuły biurowe), 41 usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, usługi kasyn, usługi klubowe z zakresu rozrywki
lub nauczania, informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
konkursów, szkoleń, nocne kluby, organizowanie balów, organizowa‑
nie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów, kon‑
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie przyjęć,
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
realizacja spektakli, rozrywka, widowiska, organizowanie zawodów
sportowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczaso‑
we zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi (snack‑bary), bary sushi,
hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym za‑
pleczem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie po‑
mieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe.
(111) 314135
(220) 2018 03 07
(210) 483185
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 04
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice, PL.
(540) Voods
(510), (511) 32 woda gazowana, woda niegazowana, woda stoło‑
wa, woda aromatyzowana, woda źródlana, woda mineralna, woda
mineralizowana, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowa‑
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ne, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
lemoniada, napoje bezalkoholowe o smaku owoców, napoje orzeź‑
wiające, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje składają‑
ce się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki owocowe
i owocowo‑warzywne, owocowe nektary bezalkoholowe, napoje
funkcjonalne na bazie wody, bezalkoholowe napoje gazowane, na‑
poje bezalkoholowe.

(111) 314136
(220) 2018 03 06
(210) 483196
(151) 2018 09 24
(441) 2018 04 30
(732) KONOPKA HENRYK FIRMA CONHPOL, Stanisław Dolny, PL.
(540) BLUNOTTE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, portfele, portmonetki, saszetki, paski,
trzosy, sakiewki, etui, pudełka ze skóry, pudła na kapelusze, rącz‑
ki do parasoli, rączki do walizek, rączki do lasek, sakwy myśliwskie,
torby myśliwskie, torby na kółkach, torebki, tornistry szkolne, walizki,
teczki, nesesery, aktówki, dyplomatki, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 obuwie, obuwie sportowe, obuwie domowe, obuwie robocze,
drobne elementy obuwia w postaci zelówek, spodów, cholewek,
czubków, napiętek, obcasów, pasków do butów, okuć do butów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna butów, torebek, rękawiczek, pa‑
sków, drobnych wyrobów ze skóry i akcesoriów do butów i odzieży.
(111) 314137
(220) 2018 03 07
(210) 483207
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWE
NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szymankowo, PL.
(540) DI MAMMA
(540)

(531) 02.03.11, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby cukier‑
nicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby cukiernicze
mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.
(111) 314138
(220) 2018 03 07
(210) 483210
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWE
NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szymankowo, PL.
(540) NORT
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 08.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby cukier‑
nicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby cukiernicze
mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.
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(111) 314139
(220) 2018 03 07
(210) 483211
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWE
NORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szymankowo, PL.
(540) Sweet BAKERY 100% natural
(540)

(531) 26.01.01, 08.01.09, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, chleb, pieczywo, wyroby cukier‑
nicze, słodycze, wyroby piekarnicze mrożone, wyroby cukiernicze
mrożone, lody, ciasto na wypieki, kanapki, mąka.
(111) 314140
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) SANECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SaneChem
(540)

(210) 483235

Kolor znaku: biały, granatowy, błękitny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne środki dla przemysłu: środki myjące
i myjąco‑dezynfekcyjne o odczynie alkalicznym, kwaśnym oraz obo‑
jętnym przeznaczone dla przemysłu spożywczego, chemiczne środ‑
ki dla rolnictwa: środki myjące i myjąco‑dezynfekcyjne o odczynie
alkalicznym, kwaśnym oraz obojętnym przeznaczone dla mleczami
i gospodarstw hodowlanych, 3 mydła: mydła w płynie dezynfeku‑
jące, mydła w płynie zapachowe, mydła w płynie bezzapachowe,
5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych: preparat do dezyn‑
fekcji rąk, środki bakteriobójcze: preparaty do dezynfekcji maszyn,
urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych w przemyśle spożywczym.
(111) 314141
(220) 2018 03 08
(210) 483240
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) HORECA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RAZEM NA DRODZE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.09.14, 02.09.16, 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, gazety, prospekty, kalendarze,
katalogi, informatory, kartki okolicznościowe, emblematy, etykiety,
nalepki, drukowane publikacje, broszury, 38 usługi agencji infor‑
macyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i ob‑
razu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów trans‑
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misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
‑Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu satelitarnego, roz‑
powszechnianie audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 orga‑
nizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie doskonalenia
techniki jazdy samochodowej i motocyklowej, organizacja imprez
związanych z jazdą samochodową i motocyklową, organizowanie
i prowadzenie treningów oraz pokazów jazdy samochodowej i mo‑
tocyklowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń na instruktora jaz‑
dy, edukacja i nauczanie kierowania i prowadzenia pojazdów mecha‑
nicznych, szkolenie w zakresie doskonalenia kierowania pojazdami
mechanicznymi, usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywko‑
wych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów
dokumentalnych, reportaży programów telewizyjnych, organizacji
teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi dostarczania rozrywki polegające na: udo‑
stępnianiu widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, filmów fa‑
bularnych i dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych,
zapewnieniu udziału w teleturniejach, konkursach, usługi organiza‑
cji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów dru‑
kowanych, publikowanie magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianych w sieci internetowej.

(111) 314142
(220) 2018 03 08
(210) 483253
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) ŻUCHOWICZ PAWEŁ KORNER MULTIMEDIA & SECURITY
SOLUTIONS, CRACOW SHOOTING ACADEMY‑SZKOLENIA
STRZELECKIE, Kraków, PL.
(540) CRACOW SHOOTING ACADEMY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 23.03.01, 23.03.03, 21.03.21, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto‑
wa i kulturalna.
(111) 314143
(220) 2018 03 08
(210) 483265
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 23
(732) MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU, Nowy Sącz, PL.
(540) Miasteczko Galicyjskie
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sporto‑
wa i edukacyjna.
(111) 314144
(220) 2018 03 09
(210) 483273
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) TARCZYŃSKI MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ujeździec Wielki, PL.
(540) „TARCZYŃSKI”. „Zdaniem wielu, najlepsze mięsne przekąski
na świecie”
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, befsztyk
z siekanej wołowiny (hamburger), burgery, burgery mięsne, bekon,
chorizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty
drobiowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, flaki, golonka, galaretki
mięsne, hamburgery, hummus, kiełbasy, kaszanka, kiełbasa peppe‑
roni, kiełbaski do hot dogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy,
kiełbaski w cieście, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, kon‑
serwy mięsne, mięsne nadzienia do ciast, mięso pokrojone w plastry,
mortadela, pasty spożywcze wytworzone z mięsa, pasztety, pasztet
z wątróbki, salami, szaszłyki, szynka, szynka surowa podsuszana
[prosciutto], kiełbaski wegetariańskie, krokiety, konserwy, marynaty,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na ba‑
zie mięsa, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przy‑
stawki na bazie warzyw, pulpety [żywność], przeciery warzywne,
sałatki warzywne, skwarki, smalec, surowce do produkcji tłuszczy ja‑
dalnych, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
tofu, ryby, potrawy rybne, gotowe dania składające się głównie
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z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa,
30 cheeseburgery, ciasto kruche z szynką, ciasta zawierające mięso,
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, drób w cieście, dziczyzna
w cieście, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodat‑
kiem mięsa, ryby lub warzyw, hot dogi (gotowe), kanapki, kanapki
z hamburgerem, kanapki z frankfurterkami, kanapki z kurczakiem,
kanapki z mięsem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierają‑
ce mieloną wołowinę, mięso w cieście [gotowe], mięso z warzywami
w cieście [pot piej, mięso zapiekane w cieście, muesli, mrożone pasz‑
teciki z mięsem i warzywami, naleśniki, paszteciki, puddingi, pierożki
ravioli, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pizza, sajgonki,
sushi, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki w cieście z dziczyzny
i drobiu, przyprawy, glazury do szynki, pesto [sos].

(111) 314145
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) PRA Group, Inc., Norfolk, US.
(540) PRA Group
(540)

(210) 483286

Kolor znaku: granatowy, niebieski, zielony, żółty, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje
informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, au‑
dyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostar‑
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso‑
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in‑
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamo‑
wych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsour‑
cing {doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, przygotowywanie zeznań
podatkowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlo‑
wych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystycz‑
ne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektyw‑
ności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso‑
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu‑
gi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini‑
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refun‑
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodar‑
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
usługi ściągania długów, gromadzenia, nabywania, przetwarzania
płatności i administrowania nimi oraz zarządzania rachunkami na
rzecz instytucji finansowych, pożyczkodawców, kredytodawców,
klientów rządowych i innych stron, agencie kredytowe, agencje nie‑
ruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosztowności,
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doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez‑
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów war‑
tościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych,
faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami
i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finanso‑
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowa‑
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje
i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obro‑
cie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa‑
mi, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie],
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów
naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektro‑
niczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, usługi aktuarialne, usługi
banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi fun‑
duszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przed‑
siębiorstw, finansowe, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wy‑
ceny finansowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargo‑
we, wyceny fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
nieruchomością, usługi funduszu dobroczynnego, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finan‑
sowe .

(111) 314146
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) PRA Group, Inc., Norfolk, US.
(540)

(210) 483288

Kolor znaku: niebieski, zielony, żółty
(531) 26.04.01, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje
informacji handlowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, au‑
dyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarcza‑
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, infor‑
macja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze‑
cich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [do‑
radztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, przygotowywanie zeznań podat‑
kowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, statystyczne
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektyw‑
ności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso‑
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
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prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usłu‑
gi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie admini‑
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny
handlowe, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refun‑
dacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodar‑
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 ubezpieczenia, działalność
finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
usługi ściągania długów, gromadzenia, nabywania, przetwarzania
płatności i administrowania nimi oraz zarządzania rachunkami na
rzecz instytucji finansowych, pożyczkodawców, kredytodawców,
klientów rządowych i innych stron, agencje kredytowe, agencje nie‑
ruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
bankowość hipoteczna, bankowość on‑line, depozyty kosztowności,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez‑
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, emisja bonów war‑
tościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych,
faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne
wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami
i wymiana walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finanso‑
we, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy,
maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowa‑
nie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje
i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obro‑
cie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po‑
życzki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów napra‑
wy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za po‑
średnictwem strony internetowej, usługi aktuarialne, usługi banków
oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące
maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapo‑
mogowych, usługi gwarancyjne, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków, wycena fi‑
nansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny finan‑
sowe w związku z odpowiedzią na ogłoszenia przetargowe, wyceny
fiskalne, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomo‑
ścią, usługi funduszu dobroczynnego, zbiórki funduszy na cele do‑
broczynne, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe.

(111) 314147
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) NIESŁUCHOWSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) BALTICA
(540)

(210) 483298

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież surfingowa,
kombinezony piankowe do surfingu, skafandry przeciwdeszczowe,
28 deski surfingowe, pokrowce na deski surfingowe, smycze do de‑
sek surfingowych, pady do desek surfingowych, stateczniki do desek
surfingowych, 41 organizowanie i prowadzenie: kursów, obozów, za‑
wodów, wszystkie dotyczące sportów wodnych.
(111) 314148
(220) 2018 03 09
(210) 483318
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
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(540) givt
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 01.15.24, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w dzia‑
łalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w za‑
kresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematy‑
zacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, ra‑
chunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych,
informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przed‑
siębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe,
analiza danych biznesowych, analizy w zakresie marketingu, ana‑
lizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyj‑
nych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału,
nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe, usługi
w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe związane
ze ściąganiem należności, usługi księgowe w zakresie funduszy eme‑
rytalnych, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości,
księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, po‑
moc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi
w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, nauko‑
wej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i za‑
rządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych
w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek
i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń pie‑
niężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny
ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, admini‑
strowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie rosz‑
czeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania,
rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie
ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami fi‑
nansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat,
ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpie‑
czenia innego niż na życie, planowanie finansowe w zakresie ubez‑
pieczeń i emerytur, administrowanie i zarządzanie planami ubezpie‑
czeniowymi i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie
funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo
w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy fi‑
nansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji,
podatków, ubezpieczeń i emerytur, usługi związane z podatkami (nie
księgowość), planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie
windykacji należności i odzyskiwania długów, elektroniczne usługi
windykacji należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja,
usługi agencji windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne,
informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna,
nauczanie prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i do‑
skonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie
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organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykła‑
dów, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów
z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospo‑
darczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edu‑
kacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on‑line nie do
pobrania, usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism,
magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, fi‑
nansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr
i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi
w zakresie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych,
szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszuki‑
wanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywa‑
nie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań praw‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii, finansów, rachunko‑
wości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu,
działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w spra‑
wach spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane z prowadze‑
niem działalności gospodarczej.

(111) 314149
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) NIE BĄDŹ CZARNYM CHARAKTEREM!
(540)

(210) 483339

higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.

(111) 314151
(220) 2018 03 12
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) DOKŁADAM SIĘ, Warszawa, PL.
(540) Z zaokrąglamy
(540)

(210) 483363

Kolor znaku: zielony, fioletowy, czerwony, pomarańczowy, żółty,
czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(111) 314152
(220) 2018 03 12
(210) 483365
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) LOANME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LoanMe
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.14,
04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do
higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 314150
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) POCIŚNIJ PRYSZCZOM!
(540)
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Kolor znaku: szary, czarny, różowy, niebieski, pomarańczowy,
zielony, żółty, fioletowy
(531) 26.13.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasin‑
gowe.
(111) 314153
(220) 2018 03 12
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) DOKŁADAM SIĘ, Warszawa, PL.
(540) Fundacja Dokładam Się.org
(540)

(210) 483374

(210) 483341
Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(111) 314154
(220) 2018 03 12
(210) 483402
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) „BIOMED‑LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) BiomedLublin
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, różowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.01.14, 04.05.21
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 03.04.01, 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 26.01.02, 26.01.03,
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26.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki, surowice,
preparaty bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne,
diagnostyczne, odczynniki do celów farmaceutycznych i medycznych,
preparaty do diagnostyki wirusologicznej, kultury mikroorganizmów
i preparaty z nich do celów medycznych, żywność i napoje dietetyczne
do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, die‑
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, kompresy
do podawania leków, 10 aparatura i narzędzia do analiz medycznych,
aparatura, narzędzia i urządzenia do diagnostyki medycznej, 35 usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi agencji informacji handlo‑
wej, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych i próbek,
druków, prospektów i broszur, organizowania wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej,
promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach
handlowych lub reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich to‑
warów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie internetowej, w sklepach i hurtowniach: preparaty farma‑
ceutyczne, leki, szczepionki, surowice, preparaty bakteryjne, krwio‑
pochodne, hormonalne, enzymatyczne, diagnostyczne, odczynniki
do celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty do diagnostyki
wirusologicznej, kultury mikroorganizmów i preparaty z nich do celów
medycznych, żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych,
suplementy diety do celów medycznych, substancje przystosowane
do celów medycznych, aparatura i narzędzia do analiz medycznych,
aparatura, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych i medycz‑
nych, kompresy do podawania leków.
(111) 314155
(220) 2018 03 12
(210) 483403
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) „BIOMED‑LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 03.04.01, 03.04.11, 03.04.22, 03.04.24, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, szczepionki, surowice,
preparaty bakteryjne, krwiopochodne, hormonalne, enzymatyczne,
diagnostyczne, odczynniki do celów farmaceutycznych i medycz‑
nych, preparaty do diagnostyki wirusologicznej, kultury mikroorga‑
nizmów i preparaty z nich do celów medycznych, żywność i napoje
dietetyczne do celów medycznych, suplementy diety do celów me‑
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz‑
nych, kompresy do podawania leków, 10 aparatura i narzędzia do
analiz medycznych, aparatura, narzędzia i urządzenia do diagnosty‑
ki medycznej, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych, usługi
agencji informacji handlowej, badania rynku, doradztwa specjali‑
stycznego w sprawach działalności gospodarczej, dystrybucji mate‑
riałów reklamowych i próbek, druków, prospektów i broszur, organi‑
zowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów
towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
prasowej, radiowej i telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trze‑
cich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, pozwalające nabyw‑
cy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej,
w sklepach i hurtowniach: preparaty farmaceutyczne, leki, szcze‑
pionki, surowice, preparaty bakteryjne, krwiopochodne, hormonal‑
ne, enzymatyczne, diagnostyczne, odczynniki do celów farmaceu‑
tycznych i medycznych, preparaty do diagnostyki wirusologicznej,
kultury mikroorganizmów i preparaty z nich do celów medycznych,
żywność i napoje dietetyczne do celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, substancje przystosowane do celów
medycznych, aparatura i narzędzia do analiz medycznych, aparatu‑
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ra, narzędzia i urządzenia do celów diagnostycznych i medycznych,
kompresy do podawania leków.

(111) 314156
(220) 2018 03 12
(210) 483418
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) FUNDACJA POLSKA INNOWACYJNA, Warszawa, PL.
(540) innoSHARE
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, fioletowy
(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badanie biznesowe, badanie dotycząca działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kon‑
taktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indekso‑
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
informacja o działalności gospodarczej, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przed‑
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on‑line za
pośrednictwem sieci komputerowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, doradztwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, fotogra‑
fia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do pu‑
blikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, montaż taśm wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, organizowanie balów, obsłu‑
ga konferencji, obsługa kongresów i seminariów, obsługa zjazdów,
organizowanie i prowadzenia warsztatów jako szkolenia, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie: kon‑
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, orga‑
nizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tekstów
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publiko‑
wanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe pro‑
gramy rozrywkowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów
reklamowych, usługi reporterskie, wydawanie katalogów innych niż
reklamowe.
(111) 314157
(220) 2018 03 13
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(540)
(540)

(210) 483423

Kolor znaku: żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 29.01.15
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(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, produkty żywnościowe na
bazie mleka.

(111) 314158
(220) 2018 03 13
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W KRASNYMSTAWIE, Krasnystaw, PL.
(540)
(540)

(210) 483424

Nr 2/2019

(732) TEXPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) siliconwoonerf
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, zarządzanie nie‑
ruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, usługi agencji w za‑
kresie komercyjnych nieruchomości.
(111) 314162
(220) 2018 03 14
(210) 483486
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) KORMAN ALBERT AVEST PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE, Bielany‑Żyłaki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony
(531) 26.13.25, 26.11.03, 26.11.08, 25.07.25, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, produkty żywnościowe na
bazie mleka.
(111) 314159
(220) 2018 03 13
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) BIOKINETICA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) PRZYJAZNE BADANIA KLINICZNE
(540)

(210) 483463

Kolor znaku: ciemnoróżowy, fioletowy, niebieski, różowy
(531) 02.09.23, 29.01.14, 21.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 publikowanie tekstów w dziedzinie badań medycz‑
nych i farmakologicznych, publikowanie wyników prób klinicznych
dotyczących preparatów farmaceutycznych, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych on‑line, usługi organizowania konferencji
i sympozjów w dziedzinie zdrowia, nauk medycznych, produktów
farmaceutycznych, organizacja seminariów, grup roboczych, grup
badawczych w dziedzinie medycyny, informacja o ww. usługach,
42 usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, testo‑
wanie środków farmaceutycznych, kontrola środków farmaceu‑
tycznych, prace badawczo
‑rozwojowe w dziedzinie farmakologii
i biotechnologii, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków
farmaceutycznych, próby kliniczne, badania kliniczne, usługi labora‑
toryjne, analizy chemiczne, badania dotyczące leków, badania biolo‑
giczne, medyczne badania naukowe, doradztwo w dziedzinie badań
farmaceutycznych, udzielanie informacji na temat badań medycz‑
nych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych,
44 badania medyczne, badanie leków w celach medycznych, dostar‑
czanie informacji medycznych na temat preparatów farmaceutycz‑
nych do leczenia ludzi.
(111) 314160
(220) 2018 03 13
(210) 483460
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) LE THANH HUYEN HOA NAM, Wólka Kosowska, PL.
(540) KOJORA
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
(111) 314161
(151) 2018 09 12

(220) 2018 03 14
(441) 2018 05 28

(210) 483481

Kolor znaku: żółty, czerwony, zielony
(531) 01.03.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa, gaz generato‑
rowy, paliwa płynne, gaz płynny, paliwo gazowe, 31 produkty rolne
(nieprzetworzone), płody rolne i z akwalatury, produkty ogrodnicze
i leśne, pasza dla zwierząt, rośliny naturalne (żywe), kwiaty naturalne
żywe, nasiona, 39 dostarczanie paliwa, magazynowanie paliw gazo‑
wych, organizowanie transportu paliw, dostarczanie gazu (dystrybu‑
cja), transport i dystrybucja gazu ziemnego i skroplonego.
(111) 314163
(220) 2018 03 14
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) TRZEPIZUR KLAUDIA, Częstochowa, PL.
(540) Clödie
(540)

(210) 483495

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 wstępnie nagrane płyty, nagrane płyty DVD, nagrane
płyty kompaktowe‑płyty CD, płyty nagrane z dźwiękiem, nagrane
płyty CD‑I, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania cyfrowe,
nagrania muzyczne w postaci płyt, 41 koncerty muzyczne na żywo,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne za
pośrednictwem radia, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na
żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty mu‑
zyczne za pośrednictwem telewizji, udostępnianie rozrywki wideo za
pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedial‑
nej za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej
‑nie do pobrania w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej‑nie
do ściągnięcia z Internetu, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej,
nie do pobrania z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej‑nie
do pobrania z witryn internetowych mp3, udostępnianie muzyki
cyfrowej‑nie do pobrania na internetowych stronach mp3, udostęp‑
nianie mużyki cyfrowej‑nie do ściągnięcia na witrynach interneto‑
wych mp3, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne
na żywo, występy na żywo grup rockowych, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, edycja nagrań audio, montaż lub na‑
grywanie dźwięku i obrazu, mastering płyt, muzyczne usługi wy‑
dawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, produkcja nagrań
dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań wzorcowych [master]
audio, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, publikowanie
piosenek, publikowanie tekstów muzycznych.
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(111) 314164
(220) 2018 03 05
(210) 483093
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US.
(540) GAMESPARKS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowicie oprogra‑
mowanie silnika gry do rozwijania i obsługi gier wideo, zestawy pro‑
gramistyczne (SDK), narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie komputerowe, mianowicie na‑
rzędzia do rozwijania oprogramowania do tworzenia gier, oprogra‑
mowanie komputerowe do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami
komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
w chmurze i rozwijania oprogramowania komputerowego do uzyski‑
wania dostępu do baz danych, narzędzi programistycznych, aplikacji
do rozwijania oprogramowania, szablonów, interfejsów API i zesta‑
wów SDK, oprogramowanie komputerowe do tworzenia, testowania,
uruchamiania, zarządzania i utrzymywania gier, oprogramowanie
komputerowe do rozwijania programów lub aplikacji w chmurze,
oprogramowanie do tworzenia gier, oprogramowanie kompute‑
rowe do monitorowania trendów wydajności i wskaźników do śle‑
dzenia i monitorowania interakcji gracza w grze, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia gier interaktywnych z wykorzystaniem
kont mediów społecznościowych, oprogramowanie komputero‑
we do rozwijania i obsługi gier dla wielu graczy, oprogramowanie
komputerowe do dopasowywania graczy do gier wieloosobowych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia i utrzymywania gier
z tabelą wyników, dopasowywaniem graczy, dynamicznymi forami,
wirtualnymi towarami lub wirtualnymi walutami, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia składników po stronie serwera dla gier,
35 usługi badania rynku, mianowicie udostępnianie danych o ruchu
na stronie, statystyk, danych o aktywności użytkowników i raportów
dotyczących działań użytkowników w otwartych sieciach społeczno‑
ściowych i sieciach gier, zarządzanie skomputeryzowanymi plikami,
38 zapewnianie dostępu do hostowanych systemów operacyjnych
i aplikacji komputerowych za pośrednictwem Internetu, zapewnia‑
nie dostępu do baz danych, zapewnienie wielu użytkownikom do‑
stępu do danych w Internecie w dziedzinie oprogramowania do gier,
42 przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowanie do użyt‑
ku do rozwijania, testowania, wdrażania i obsługi gier, przetwarzanie
w chmurze obejmujące oprogramowanie do użytku do rozwijania
oprogramowania lub aplikacji, udostępnianie on‑line nie do pobra‑
nia narzędzi programistycznych, udostępnianie on‑line nie do po‑
brania oprogramowania do tworzenia kodu, edycji kodu, testowania
kodu, wyboru i integracji API, wyboru wtyczek i integracji oraz/lub
wdrażania kodu lub integracji, udostępnianie hostowanych on‑line
usług komputerowych do oprogramowania i gier, oprogramowa‑
nie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do rozwijania,
wdrażania i zarządzania grami, oprogramowanie jako usługa (SAAS)
obejmujące interfejsy API, zestawy SDK i narzędzia programistyczne
do rozwijania oprogramowania gier, oprogramowanie jako usługa
(SAAS), obejmujące oprogramowanie oparte na chmurze do użytku
jako oprogramowanie lub platforma programistyczna aplikacji z do‑
stępem do opartych na chmurze interfejsów API i danych, oprogra‑
mowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do two‑
rzenia składników do gier po stronie serwera, oprogramowanie jako
usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do tworzenia gier inte‑
raktywnych z wykorzystaniem kont w mediach społecznościowych,
oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie
do opracowywania i obsługi gier dla wielu graczy, oprogramowanie
jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do dopasowywa‑
nia graczy do gier wieloosobowych, oprogramowanie jako usługa
(SAAS) obejmujące oprogramowanie do tworzenia i utrzymywania
gier z tabelą wyników, dopasowaniem graczy, dynamicznymi fora‑
mi, wirtualnymi towarami lub wirtualnymi walutami, platforma jako
usługa (PAAS) zawierająca platformy oprogramowania komputero‑
wego do rozwijania, hostowania i obsługi gier, platforma jako usługa
(PAAS) z platformami oprogramowania komputerowego do tworze‑
nia i zarządzania kontami użytkowników i profilami graczy, platforma
jako usługa (PAAS) zawierające platformy oprogramowania kompu‑
terowego do tworzenia i utrzymywania gier z tabelą wyników, dopa‑
sowaniem graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi towarami lub
wirtualnymi walutami, doradztwo w zakresie oprogramowania kom‑
puterowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do
programowania aplikacji internetowych nie do pobrania, umożliwia‑
nie tymczasowego użytkowania narzędzi do programowania nie do
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pobrania on‑line do tworzenia gier, oprogramowanie komputerowe
i serwisy internetowe umożliwiające użytkownikom i programistom
uzyskiwanie dostępu, pozyskiwanie i organizowanie informacji do‑
tyczących osób, firm, produktów, rynków, branż i innych kategorii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on‑line
nie do pobrania do przechowywania, zarządzania, śledzenia, anali‑
zowania i raportowania danych, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania oprogramowania on‑line nie do pobrania w celu ułatwienia
komunikacji między równorzędnymi profesjonalistami, użytkow‑
nikami i twórcami gier, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do zbierania, zarządzania, automatyzacji, integra‑
cji, testowania, analizowania, raportowania, namierzania i śledzenia
użycia aplikacji internetowych i wyników marketingu on‑line oraz
szerokiej gamy danych i informacji, usługi dostawcy aplikacji (ASP),
mianowicie hostowanie aplikacji komputerowych na rzecz osób trze‑
cich, dostarczanie usług aplikacji, mianowicie hosting, zarządzanie,
rozwijanie, analizowanie i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania
i witryn internetowych innych osób w dziedzinie gier .

(111) 314165
(220) 2018 03 05
(210) 483104
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) INTEGRATED SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IS INTEGRATED SOLUTIONS
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.15, 27.05.17, 17.01.09, 26.01.06, 26.01.16, 26.04.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne do
przetwarzania, zapisywania i przesyłania danych, komputery, kom‑
putery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, interfejsy
komputerowe, notesy elektroniczne, sprzęt komputerowy (hardwa‑
re), części i akcesoria do komputerów, elektroniczne wizualne zespo‑
ły wyświetlające do użytku z komputerami, elektryczne i elektronicz‑
ne przyrządy do zapisywania i odtwarzania programów
komputerowych, elektroniczne systemy kompleksowego sterowa‑
nia Instalacjami w budynkach, elektroniczne i komputerowe systemy
zabezpieczenia mienia, systemy zabezpieczeń komputerów, urzą‑
dzenia do komunikacji wewnętrznej, terminale interaktywne, elek‑
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski magne‑
tyczne dla komputerów, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, kable elektryczne i elektroniczne, kable elektryczne i elektro‑
niczne izolowane, światłowody, instalacje elektryczne, programy
komputerowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
użytkowe, komputerowe programy operacyjne, programy do prze‑
twarzania danych, aplikacje (programy komputerowe), programy
komputerowe, oprogramowanie, aplikacje do pobrania poprzez In‑
ternet, publikacje elektroniczne, bankomaty, elektroniczne termina‑
le płatnicze, urządzenia do fakturowania, 16 publikacje drukowane,
broszury, podręczniki do programów i oprogramowania komputero‑
wego, podręczniki do obsługi programów i oprogramowania kom‑
puterowego, papierowe materiały instruktażowe i do nauczania,
materiały piśmienne, 35 usługi doradztwa w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, outsourcing, pozyskiwanie, syste‑
matyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputero‑
wych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi przedsiębiorstw, usługi elektronicznego magazynowania
danych lub dokumentów, organizowanie targów w celach handlo‑
wych i reklamowych, 36 sponsorowanie finansowe, sponsoring im‑
prez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczyn‑
ne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne,
37 naprawa, konserwacja i instalacja urządzeń i przyrządów elek‑
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trycznych i elektronicznych, naprawa, konserwacja i instalacja sieci
komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryfe‑
ryjnych, elektronicznych systemów kompleksowego sterowania in‑
stalacjami w budynkach, budowa i wykonanie instalacji tematycz‑
nych, usługi instalacji i integracji sieci komputerowych LAN i WAN,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą kompu‑
tera, przydzielanie dostępu do sieci komputerowych, przydzielanie
dostępu do baz danych, usługi dostarczania łączności, w tym po‑
przez terminale komputerowe, sieć światłowodów, transmisja sateli‑
tarna, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń do przesy‑
łania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
transmisja plików cyfrowych, usługi telekomunikacyjne, usługi łącz‑
nościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi
faksowe, usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiadomo‑
ści, radiowych usług przywoławczych, przekierowywania połączeń,
automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz poczty elek‑
tronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór dźwięku, danych, obra‑
zów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości
drogą elektroniczną, usługi informacyjne w trybie online dotyczące
telekomunikacji, usługi wymiany danych, przekazywanie danych
drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łącz‑
ności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie
programów radiowych lub telewizyjnych, filmów i interaktywnych
gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych,
nadawanie, transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier
elektronicznych przez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wi‑
deokonferencyjne, usługi wideo‑telefoniczne, przesyłanie informacji
(w tym stron internetowych), programów komputerowych i innych
danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów z bazami danych,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne nu‑
mery awaryjne, hotlines, infolinie lub call‑center, usługi łączności te‑
lefonicznej dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infoli‑
nii i call‑center, zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych,
usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej
sieci on‑line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostę‑
pu do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu do biu‑
letynów komputerowych i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputero‑
wych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie
i obsługa konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatro‑
omów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych z muzyką
cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarcza‑
nie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostę‑
pu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla Innych operato‑
rów i osób trzecich, wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury
i sieci Innym operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do tele‑
komunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości
i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera, transmisja
i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczaso‑
wego dostępu do Internetu osobom trzecim, elektroniczna transmi‑
sja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną
sieć komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości
i aktualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji
w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumen‑
tów, instalacji i elementów do użytku przy świadczeniu wymienio‑
nych wyżej usług, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne do‑
tyczące wymienionych wyżej usług, 39 transport i magazynowanie
komputerów i urządzeń peryferyjnych do nich oraz części zapaso‑
wych i akcesoriów do nich na rzecz osób trzecich, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów na rzecz osób
trzecich, 41 nauczanie, szkolenia: szkolenia w zakresie obsługi syste‑
mów komputerowych, oprogramowania komputerowego, progra‑
mów komputerowych, szkolenia w zakresie obsługi komputerów
i urządzeń peryferyjnych, kursy związane tematycznie z problematy‑
ką komputerów i ich programowaniem, kształcenie praktyczne, usłu‑
gi wydawnicze, publikowanie tekstów i książek z dziedziny Informa‑
tyki, publikowanie elektroniczne on‑line tekstów, książek związanych
tematycznie z informatyką, udostępnianie publikacji elektronicz‑
nych on‑line, nie do pobierania z sieci komputerowych, organizowa‑
nie imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, rekreacyj‑
nym, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, 42 programowanie kom‑
puterów, analiza, wdrażanie i modernizacja programów komputero‑
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wych, projektowanie oprogramowania komputerowego, systemów
komputerowych, portali internetowych, instalacji telematycznych,
instalacji elektrycznych, opracowywanie projektów technicznych,
aktualizacja, instalacja, konserwacja, powielanie, serwis oprogramo‑
wania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputero‑
wego, komputerów, leasing komputerów i sprzętu komputerowego,
leasing programów i oprogramowania komputerowego, odzyskiwa‑
nie danych komputerowych, usługi konwersji danych i dokumentów
na formę elektroniczną, digitalizacja dokumentów, konwersja da‑
nych przez programy komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, oprogramowania oraz programowania kompute‑
rów, doradztwo w zakresie planowania, projektowania i wdrażania
przedsięwzięć informatycznych, usługi administrowania stronami
internetowymi, usługi administrowania siecią, tworzenie i utrzymy‑
wanie stron internetowych dla osób trzecich, wypożyczanie serwe‑
rów (hosting), dostarczanie wyszukiwarek internetowych, usługi
analizy systemów komputerowych, usługi wdrażania systemów
komputerowych, kastomizacja systemów komputerowych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, integracja syste‑
mów i sieci komputerowych, konfigurowanie systemów i sieci kom‑
puterowych, usługi udostępniania oprogramowania poprzez sieci
komputerowe, usługi oprogramowania jako usługi (SAAS) obejmują‑
ce oprogramowanie stosowane w dziedzinie zarządzania procesami
biznesowymi w przedsiębiorstwach, prowadzenia rozliczeń księgowo
‑finansowych, zarządzania kadrami, płacami, magazynem i logistyką,
instalacja i dostosowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi dostawców aplikacji oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii informacyj‑
nej (IT), 45 licencjonowanie programów komputerowych, licencjono‑
wanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 314166
(220) 2018 03 06
(151) 2019 01 14
(441) 2018 06 11
(732) FUNDACJA DOBRA FABRYKA, Warszawa, PL.
(540) DOBRA FABRYKA
(540)

(210) 483158

Kolor znaku: różowy, pomarańczowy, fioletowy, żółty, biały,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.07.25, 02.09.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma (periodyki), publikacje drukowa‑
ne, książki, broszury, notatniki, notesy, koperty (artykuły piśmienne),
upominkowe artykuły papiernicze, biurowe artykuły papiernicze, ka‑
lendarze, kartki z życzeniami, ulotki, afisze, plakaty, artykuły biurowe,
papier do pisania, artykuły papiernicze do pisania, 25 odzież, czapki
z daszkiem, t‑shirt, czapki (nakrycia głowy), 28 gry, balony, balony do
gry, zabawki, karty do gry, 35 sprzedaż (promocja) dla osób trzecich,
reklama, badanie rynku i badania marketingowe, agencje reklamo‑
we, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty,
druki, próbki, broszury, materiały drukowane), dystrybucja materia‑
łów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek), reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
poszukiwania w zakresie patronatu, reklama i marketing, produkcja
filmów reklamowych, sprzedaż materiałów okolicznościowych zwią‑
zanych z promocją fundacji, obróbka tekstów, organizacja konkur‑
sów w celach reklamowych.
(111) 314167
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 483320
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(540) RIJA
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informa‑
cji w rejestrach, badania biznesowe, badania rynkowe, marketing
internetowy, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go‑
spodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, mar‑
keting w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja wy‑
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pi‑
semnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informa‑
cji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informa‑
cji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce‑
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośred‑
nictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputero‑
we, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmi‑
sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usługi przy‑
woławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi związane z elektronicz‑
nymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu
telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie
filmów on‑line nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej.
(111) 314168
(220) 2016 12 16
(210) 465297
(151) 2017 09 28
(441) 2017 06 05
(732) CS GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ale Ranking
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery i sprzęt przetwarzający dane, nośniki da‑
nych, płyty (dyski) z nagraniami, programy do maszyn cyfrowych,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie dla komputerów, 35 re‑
klama, w szczególności wynajmowanie miejsc i powierzchni na cele
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reklamowe, promocja, agencje informacji handlowej, usługi w za‑
kresie działalności informacyjnej dotyczącej udostępniania danych
o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach, doradztwo
handlowe oraz pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
doradztwo konsultantów specjalizujących się w kojarzeniu nabyw‑
ców określonych towarów i usług z oferentami tych towarów lub
usług, usługi w zakresie baz danych, w szczególności wyszukiwanie
informacji w komputerowych bazach danych, informacja o wyżej
wymienionych usługach, 38 agencje informacyjne, zbieranie i prze‑
kazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną i Internet, informacja o powyższych usłu‑
gach, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów,
publikacja elektroniczna on‑line różnych książek i periodyków oraz
innych publikacji, w szczególności wydawnictw zawierających dane
teleadresowe różnych podmiotów, usługi w zakresie edukacji, na‑
uki, kultury, sportu i rekreacji, informacja o powyższych usługach,
42 tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedial‑
nych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie
tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, informacja
o powyższych usługach.

(111) 314169
(220) 2017 08 30
(210) 475967
(151) 2018 05 30
(441) 2018 01 22
(732) SALOUM RAFIK, SALLOUM SHAFIK, SALLOUM MARZENA
SAWARA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) SAWARA GYROS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi
[snack‑bary], kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, stołówki.
(111) 314170
(220) 2017 12 19
(210) 480323
(151) 2018 06 11
(441) 2018 02 19
(732) MILAS JOLANTA JMB MAKE IT, Katowice, PL.
(540) Z KAMERĄ WŚRÓD POSŁÓW
(510), (511) 38 usługi w zakresie transmisji wiadomości i informacji,
usługi w zakresie transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie
telekomunikacji informacyjnej obejmującej również strony inter‑
netowe, usługi w zakresie zapewnienia dostępu do blogów, chat
roomów, tablic ogłoszeniowych lub forów dyskusyjnych w tym rów‑
nież w drodze online, zapewnienie dostępu do stron internetowych,
zapewnienie dostępu do stron internetowych z forami dyskusyjnymi,
usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze, usługi komunikacyj‑
ne i telekomunikacyjne, usługi nadawcze, usługi związane z interak‑
tywnym nadawaniem i komunikacją, usługi w zakresie nadawania
i transmisji programów radiowych, telewizyjnych, drogą kablową,
przez satelitę oraz Internet, usługi w zakresie nadawania i transmisji
danych, obrazów, dźwięków, grafiki lub informacji cyfrowych oraz
danych przez bezprzewodowe nadajniki telegraficzne, urządzenia
telekomunikacyjne, drogą cyfrową, światłowodową, kablową, radio‑
wą, internetową, elektroniczną lub satelitarną, interaktywne usługi
telefoniczne, radiowe, internetowe, teleksowe i telewizyjne, usługi
w zakresie poczty elektronicznej, usługi teleksowe i przesyłanie tek‑
stów za pomocą video, usługi w zakresie dostarczania informacji do‑
tyczących bieżących wydarzeń, usługi w zakresie agencji informacyj‑
nych, usługi w zakresie zapewniania dostępu do sieci Internet, usługi
w zakresie zapewniania dostępu i połączeń telekomunikacyjnych do
komputerowych baz danych i Internetu, usługi abonamentowe doty‑
czące telewizji kablowej, usługi abonamentowe dotyczące transmisji
danych, usługi w zakresie nadawania filmów video, telewizji oraz ra‑
dia przez Internet, usługi telekomunikacji multimedialnej, 41 usługi
rozrywkowe i informacyjne świadczone użytkownikom drogą elek‑
tronicznych mediów komunikacyjnych, w szczególności przez Inter‑
net, telefon komórkowy, telewizję i radio, dostarczanie drogą online
katalogów produktów i usług dla dzieci i dorosłych, usługi w zakre‑
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sie dostarczania publikacji drogą online, usługi rozrywkowe, w tym
w formie programów reality przekazywanych przez telewizję, radio,
drogą kablową, przez satelitę oraz Internet, usługi w zakresie realiza‑
cji i produkcji telewizyjnych programów reality, na video i DVD, usłu‑
gi w zakresie realizacji i produkcji, udostępniania dla innych stacji,
rozprowadzania, nadawania w sieci Internet i wynajmu programów
radiowych, telewizyjnych, video, satelitarnych, kablowych i interne‑
towych, usługi rozrywkowe i edukacyjne świadczone przez telewizję,
radio, satelitę. Internet, drogą światłowodową, kablową, usługi w za‑
kresie programowania telewizyjnego środkami nadawczymi drogą
światłowodową, kablową, internetową, cyfrową i satelitarną, usługi
w zakresie organizowania, realizacji i nagrywania uroczystości, wy‑
kładów, seminariów, debat, konferencji i spotkań odbywających się
na żywo, usługi w zakresie realizacji, przedstawiania, udostępniania
kilku stacjom, rozprowadzania, nadawania w sieci, wynajmu i do‑
starczania filmów, nagrań video, nagrań audio, DVD i CD ROM‑ów,
usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, druków, periodyków
i tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych i video, udzielanie informacji
w zakresie rozrywki i edukacji drogą online z komputera sieciowego
lub przez Internet, usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze
odnoszące się do powyższych usług, łącznie z usługami świadczo‑
nymi online z komputera sieciowego lub poprzez sieć mobilną lub
przez Internet.

(111) 314171
(220) 2018 03 07
(210) 483182
(151) 2018 08 22
(441) 2018 05 07
(732) MATEJA ALFRED PPHU START‑MATEJA, Radwanice, PL.
(540) CZ MATEJA
(510), (511) 13 broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety,
rewolwery, pociski, rakiety, spłonki błyskowe, strzelby myśliwskie,
strzelnice, paralizatory, pirotechnika
‑fajerwerki, race świetlne,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
broń palna, broń palna sygnalizacyjna, pistolety, rewolwery, pociski,
rakiety, spłonki błyskowe, strzelby myśliwskie, strzelnice, paralizato‑
ry, pirotechnika‑fajerwerki, race świetlne, pozwalające nabywcy wy‑
godnie je oglądać i kupować, także za pośrednictwem Internetu.
(111) 314172
(220) 2018 03 12
(210) 483397
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) REDNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) REDNT
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne syste‑
my kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami,
elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterowni‑
cze, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze‑
mysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany
graficzne, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu
danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory
sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe
urządzenia sterujące, koncentratory połączeń, mechanizmy zdalne‑
go sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramo‑
wanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania
procesami przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu
rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania doku‑
mentami, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monito‑
rowania liczników, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne
urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia w te‑
lekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci
komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt te‑
lekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny, sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, światłowodo‑
we urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy
przetwarzania danych, urządzenia do monitorowania przebiegu
procesów, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
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do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do zdal‑
nego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia do monitorowania,
35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
gromadzenie danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrze‑
by komputerowych baz danych, kompilacja informacji w kompute‑
rowych bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych,
instalacja systemów komputerowych, instalowanie bezprzewodo‑
wego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN,
instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie komputerów,
instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skompute‑
ryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie urządzeń do
sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwa‑
cja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyj‑
nego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja
i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa systemów
komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwa‑
cja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do
przetwarzania danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania
danych, modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowa‑
nie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, usługi
diagnostyczno‑konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji kompute‑
rów, usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacyjne w zakre‑
sie sprzętu komputerowego, 42 chmura obliczeniowa, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja
systemów i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w du‑
żych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opra‑
cowywanie projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnia‑
nie] zasobów serwerów sieci komputerowych.

(111) 314173
(220) 2018 03 12
(210) 483398
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) REDNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne syste‑
my kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami,
elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterowni‑
cze, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze‑
mysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany
graficzne, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu
danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory
sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe
urządzenia sterujące, koncentratory połączeń, mechanizmy zdalne‑
go sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramo‑
wanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania
procesami przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu
rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania doku‑
mentami, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
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oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monito‑
rowania liczników, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne
urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia w te‑
lekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci
komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt te‑
lekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny, sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, światłowodo‑
we urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy
przetwarzania danych, urządzenia do monitorowania przebiegu
procesów, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do zdal‑
nego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia do monitorowania,
35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
gromadzenie danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrze‑
by komputerowych baz danych, kompilacja informacji w kompute‑
rowych bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych,
instalacja systemów komputerowych, instalowanie bezprzewodo‑
wego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN,
instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie komputerów,
instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skompute‑
ryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie urządzeń do
sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwa‑
cja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyj‑
nego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja
i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa systemów
komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwa‑
cja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do
przetwarzania danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania
danych, modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowa‑
nie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, usługi
diagnostyczno‑konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji kompute‑
rów, usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacyjne w zakre‑
sie sprzętu komputerowego, 42 chmura obliczeniowa, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja
systemów i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w du‑
żych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opra‑
cowywanie projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnia‑
nie] zasobów serwerów sieci komputerowych.
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(111) 314174
(220) 2018 03 12
(210) 483399
(151) 2018 08 09
(441) 2018 04 23
(732) REDNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) MOLOS.cloud
(540)

do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramo‑
wanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania
procesami przemysłowymi, oprogramowanie do zarządzania siecią,
oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu
rzeczy [IoT], oprogramowanie komputerowe do zarządzania doku‑
mentami, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych,
oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych,
oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego monito‑
rowania liczników, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, oprogramowanie komunikacyjne, optyczne
urządzenia komunikacyjne, programy do przetwarzania danych,
programy komputerowe, programy komputerowe do użycia w te‑
lekomunikacji, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci
komunikacyjne, sieci optyczne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt te‑
lekomunikacyjny, sprzęt telemetryczny, sterowniki programowalne,
sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, światłowodo‑
we urządzenia telekomunikacyjne, systemy komputerowe, systemy
przetwarzania danych, urządzenia do monitorowania przebiegu
procesów, urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, urządzenia
do sterowania procesami [elektryczne], urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do zdal‑
nego sterowania, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, zdalne urządzenia do monitorowania,
35 przetwarzanie danych do celów administracyjnych, gromadzenie
i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
gromadzenie danych, kompilacja i systematyzacja danych na potrze‑
by komputerowych baz danych, kompilacja informacji w kompute‑
rowych bazach danych, 37 instalacja okablowania w biurach w celu
umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych,
instalacja systemów komputerowych, instalowanie bezprzewodo‑
wego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN,
instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie komputerów,
instalowanie sieci łączności elektronicznej, instalowanie skompute‑
ryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie urządzeń do
sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalo‑
wanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwa‑
cja i naprawa sieci komputerowych, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyj‑
nego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja
i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa systemów
komunikacyjnych, konserwacja sieci transmisji danych, konserwa‑
cja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja terminali do
przetwarzania danych, konserwacja urządzeń do przetwarzania
danych, modernizowanie sprzętu komputerowego, przygotowa‑
nie danego miejsca pod instalację sprzętu komputerowego, usługi
diagnostyczno‑konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi do‑
radcze w zakresie instalacji komputerów, usługi instalacji kompute‑
rów, usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacyjne w zakre‑
sie sprzętu komputerowego, 42 chmura obliczeniowa, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, integracja
systemów i sieci komputerowych, techniczna obsługa aplikacji w du‑
żych i średnich systemach komputerowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, doradztwo w zakresie sprzętu kompute‑
rowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opra‑
cowywanie projektów technicznych, wynajmowanie [udostępnia‑
nie] zasobów serwerów sieci komputerowych.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektroniczne syste‑
my kontrolne, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami,
elektroniczne urządzenia sterujące, elektryczne skrzynki sterowni‑
cze, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami prze‑
mysłowymi, interaktywna aparatura wideo, interaktywne ekrany
graficzne, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interak‑
tywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu
danych, komputerowe bazy danych, komputerowe koncentratory
sieciowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe
urządzenia sterujące, koncentratory połączeń, mechanizmy zdalne‑
go sterowania, multipleksery telekomunikacyjne, oprogramowanie

(111) 314175
(220) 2018 03 14
(210) 483497
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBank jest kobietą
(510), (511) 35 usługi, w tym także przy wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych i portali społecznościowych, w zakresie do‑
radztwa w organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej, udzielanie informacji i porad gospodarczych, progno‑
zy ekonomiczne, pomoc w zakresie działalności gospodarczej doty‑
cząca zakładania banków i spółek prawa handlowego, prowadzenie
rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz uczestników fundu‑
szy inwestycyjnych, usługi w zakresie reklamy, tworzenie tekstów re‑
klamowych i sponsorowanych, 37 konserwacja sprzętu komputero‑
wego, 41 edukacja, edukacja w zakresie organizowania, zarządzania
i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie, prowadze‑
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nie i obsługa sympozjów, koncertów, szkoleń, konferencji, kongre‑
sów i zjazdów, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
publikowanie książek i periodyków, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, pisanie i publikowanie tekstów innych niż tek‑
sty reklamowe, 42 doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron inter‑
netowych, konserwacja oprogramowania komputerowego.

(111) 314176
(220) 2018 03 14
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) WIECZOREK PIOTR KORATEX, Łódź, PL.
(540) Habe
(540)

(210) 483499

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki i substancje stosowane w praniu, środki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki per‑
fumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów.
(111) 314177
(220) 2018 03 15
(210) 483524
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) BRUK‑BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) LAMINO‑kostki zawsze jak nowe
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa betonowa, beto‑
nowe płyty chodnikowe.
(111) 314178
(220) 2018 03 15
(210) 483525
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HOKEY’EK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(111) 314179
(220) 2018 03 15
(210) 483534
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Konto z Lwem Mobilne
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowa‑
nie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, eksper‑
tyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste‑
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu‑
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
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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) 314180
(220) 2018 03 15
(210) 483535
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Konto z Lwem Mobi
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowa‑
nie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, eksper‑
tyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i syste‑
matyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skompute‑
ryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputero‑
wych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu‑
alizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, instalowanie oprogramowania komputerowego,
obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów
banku dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet.
(111) 314181
(220) 2018 03 15
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) KLEPACKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) CLINITY
(540)

(210) 483542

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe związane z kosmetyką, 44 salony
piękności.
(111) 314182
(220) 2018 03 15
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) CAMPIÓ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) BIAŁE KOKOSOWE
(540)

(210) 483545

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki z kokosem, 29 kokos przetworzony, prze‑
kąski na bazie kokosu, mleko kokosowe, olej kokosowy, masło koko‑
sowe, chipsy kokosowe, prażynki kokosowe, musli kokosowe, wafle
kokosowe, płatki kokosowe, napoje na bazie mleka kokosowego,
30 słodycze z kokosem, 31 kokosy nie przetworzone, orzechy koko‑
sowe, 32 napoje kokosowe.
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(111) 314183
(220) 2018 03 15
(210) 483547
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) WAŁDOCH KATARZYNA STAGE PRODUCTION, Chojnice, PL.
(540) Magic Orchestra
(540)
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(111) 314185
(220) 2018 03 15
(210) 483563
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę,
aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro‑
gą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 314186
(220) 2018 03 15
(210) 483566
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxS
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, szary
(531) 04.03.03, 22.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne,
nośniki do rejestracji dźwięku, taśmy do rejestracji dźwięku, pliki
muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe
[audio‑wideo], urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, 14 akceso‑
ria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy,
biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii
komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztraso‑
wego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [bi‑
żuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], broszki [biżu‑
teria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], kamienie jubilerskie,
kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii,
krucyfiksy jako biżuteria, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżute‑
ria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria),
ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, paski do zegarków,
perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki
[biżuteria], srebrne nici [biżuteria], szkiełka do zegarków, szpilki [bi‑
żuteria], szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii,
zawieszki [biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do
kółek na klucze, zegarki, złote nici [biżuteria], zwijane etui na biżu‑
terię, wszystkie wskazane wyżej towary nieprzeznaczone dla dzieci
i niemowląt, 16 nalepki, naklejki [materiały piśmienne], przyrządy do
pisania, przyrządy do rysowania, ulotki, wszystkie wskazane wyżej
towary nieprzeznaczone dla dzieci i niemowląt, 18 plecaki, torby,
wszystkie wskazane wyżej towary nieprzeznaczone dla dzieci i nie‑
mowląt, 21 kubki, naczynia na napoje, wszystkie wskazane wyżej
towary nieprzeznaczone dla dzieci i niemowląt, 25 bandany na szyję,
chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], koszulki z krótkim ręka‑
wem, kurtki [odzież], odzież, rękawiczki, wszystkie wskazane wyżej
towary nieprzeznaczone dla dzieci i niemowląt, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warszta‑
tów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka],
pozowanie dla artystów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzycz‑
na, produkcja widowisk, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po‑
brania] w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi prezenterów
muzyki, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania mu‑
zyki, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio.

(111) 314189
(220) 2018 03 15
(210) 483580
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) FOSFACIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny na zakażenia dróg moczo‑
wych.

(111) 314184
(220) 2018 03 15
(210) 483558
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) NEOX
(540)

(111) 314190
(220) 2018 03 15
(210) 483581
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) UROMYCIN
(510), (511) 5 suplement diety, preparat na zakażenia dróg moczowych.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę,
aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro‑
gą lądową, powietrzną, wodną.

(111) 314191
(220) 2018 03 15
(210) 483583
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pożyczka Przekorzystna Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar‑
ty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług banko‑

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę,
aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro‑
gą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 314187
(220) 2018 03 15
(210) 483570
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxN
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 drony cywilne, wojskowe, wyposażone w kamerę,
aparaty i urządzenia aeronautyczne, pojazdy do poruszania się dro‑
gą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 314188
(220) 2018 03 15
(210) 483578
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) FARINGAN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny o działaniu przeciwbakteryj‑
nym i przeciwbólowym.
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wych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne‑
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da‑
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urzą‑
dzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urzą‑
dzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak‑
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czyt‑
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra‑
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, admini‑
strowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredy‑
towe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we
wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych
stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę‑
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi gieł‑
dowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia ob‑
sługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie,
emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwa‑
rantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfe‑
rowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych,
pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i groma‑
dzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi
depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, do‑
kumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi plano‑
wania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierni‑
czymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usłu‑
gi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsul‑
tingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin‑
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso‑
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys‑
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
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ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, ob‑
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicz‑
nego oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia
telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem te‑
lekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych
oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania platformy in‑
ternetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i ban‑
kowych oraz prezentowania informacji.

(111) 314192
(220) 2018 03 15
(210) 483585
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Pożyczka Przekorzystna
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe,
karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług ban‑
kowych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane ma‑
gnetycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki
kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki
danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, apara‑
tura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawia‑
nia depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące mone‑
ty, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do
punktów sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprze‑
dających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finanso‑
wych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do prze‑
twarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, programy kompute‑
rowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie
usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramo‑
wanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie
z terminalami i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia
baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządza‑
nie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynko‑
we, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz
ekonomicznych, reklama, usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych
i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospo‑
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompu‑
terowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompute‑
rowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w In‑
ternecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunka‑
mi oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkładów oszczędno‑
ściowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach ban‑
kowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwa‑
rancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi
maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje
w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi po‑
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życzek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja
papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowa‑
dzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwarantowa‑
nie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych
świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki
na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwe‑
stycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie infor‑
macji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozyto‑
we, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe
w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w za‑
kresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi
świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi po‑
wiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy
mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultin‑
gowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin‑
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso‑
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys‑
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji tekstowej, ob‑
razowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicz‑
nego oraz udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji
poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia
telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępnia‑
nia połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz‑
nych oraz informacji elektronicznych, usługi udostępniania platfor‑
my internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych
i bankowych oraz prezentowania informacji.

(111) 314193
(220) 2018 03 15
(210) 483598
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 21
(732) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK‑RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) GROT
(540)

(531) 23.03.10, 23.03.15, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa, broń wy‑
czynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń
pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun), broń gazowa, kara‑
binki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, ka‑
rabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, kara‑
biny maszynowe, karabiny‑granatniki, ciężkie karabiny maszynowe,
wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszy‑
nowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety, repliki broni
palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie do tego typu broni,
16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje, plakaty, afisze, mate‑
riały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe,
katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(111) 314194
(220) 2018 03 15
(210) 483607
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) KUNDERA‑RUSZCZAK EMILIA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE PROM‑EDCO, Kielce, PL.
(540) EDCO
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 odkamieniacze do użytku przemysłowego, odkamie‑
niacze inne niż do użytku domowego, 3 odkamieniacze do użytku
domowego, preparaty do udrażniania rur, produkty do udrażniania
odpływów i zlewów, detergenty w stanie stałym o przedłużonym
uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, środki czyszczące,
substancje czyszczące do użytku domowego.
(111) 314195
(220) 2018 03 16
(210) 483615
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) MINI HEAVY TRANSPORT MINISZEWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaszewy Dworne, PL.
(540) MINI HEAVY TRANSPORT
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz towarów, usługi przewozowe towarów,
przewóz samochodami ciężarowymi.
(111) 314196
(220) 2018 03 16
(210) 483617
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 06.01.04, 05.11.15, 26.07.09, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, substytuty piwa, korzen‑
ne piwa, piwo pszeniczne, mineralizowane piwa, piwo rzemieślnicze,
piwo słodowe, imitacja piwa, piwa smakowe, brzeczka piwna, piwo
i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, wino jęczmienne [piwo],
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], napoje bezalkoholowe o sma‑
ku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), piwa o małej zawartości alko‑
holu, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ekstrakty chmielu do
produkcji piwa, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], ale [rodzaj
piwa angielskiego], drinki na bazie piwa, napoje na bazie piwa, piwo
jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo typu saison, shandy [napój
składający się z piwa i lemoniady], produkty piwowarskie, 43 restau‑
racje.
(111) 314197
(220) 2018 03 16
(210) 483618
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) DEMEL JOANNA, Warszawa, PL.
(540) AROMATEKA
(510), (511) 3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, dezodo‑
ranty, olejki esencjonalne, olejki eteryczne, kadzidła, kadzidełka, ko‑
smetyki, kremy kosmetyczne, mydła, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, terpeny, 30 pomadki do ust.
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(111) 314198
(220) 2018 03 16
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) magnetic maltins
(510), (511) 30 słodycze, czekolada.

(210) 483620

(111) 314199
(220) 2018 03 16
(210) 483629
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) hotlec
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 314200
(220) 2018 03 16
(210) 483640
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) ZM HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Pszczyna, PL.
(540) Zakłady Mięsne Henryk Kania
(510), (511) 29 mięso i wędliny; drób; dziczyzna; gotowe dania z mię‑
sa; gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik); kiełbasy;
kiełbasy wędzone; konserwy mięsne; mięso kiełbasiane; mięso po‑
krojone w plastry; pasty spożywcze wytworzone z mięsa; pasztety;
suszona wołowina w paskach; suszone mięso; surowe kiełbasy; wę‑
dliny.
(111) 314201
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) Citigroup Inc., Nowy Jork, US.
(540) citi Welcome what’s next
(540)
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ne transfery środków pieniężnych, usługi dystrybucyjne w związku
z ubezpieczeniami na życie, od wypadków, od inwalidztwa i ubez‑
pieczeniami majątkowymi oraz umowy renty dożywotniej.

(111) 314202
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) REST TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZONI
(540)

(210) 482595

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów w barach i restauracjach, usługi barowe.
(111) 314203
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) REST TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WUWU
(540)

(210) 482596

(210) 482594

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czyn‑
ności biurowych, programy motywujące i uznające pracowników
w celu promowania i nagradzania wydajności, osiągnięć, uznania
i morale, promowanie sprzedaży i korzystania z produktów i usług
finansowych poprzez zarządzanie programami nagród motywacyj‑
nych, programami lojalnościowymi oraz programami gromadzenia
i wymiany punktów lojalnościowych na nagrody, promowanie sprze‑
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję nagród za
korzystanie z kart kredytowych i debetowych oraz lojalność klien‑
tów, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, usługi finansowe, usługi ban‑
kowe, usługi bankowości mobilnej, usługi w zakresie kart kredyto‑
wych i debetowych, usługi finansowe, mianowicie usługi pożyczek
komercyjnych i dla konsumentów oraz finansowanie, pośrednictwo
giełdowe [akcje i obligacje], usługi obrotu papierami wartościowy‑
mi, usługi doradztwa i w zakresie gwarantowania emisji dla osób
trzecich, zarządzanie, planowanie i doradztwo w zakresie finansów
i inwestycji, usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, świadcze‑
nie usług w zakresie konsultacji kredytowych oraz zapytań kredy‑
towych, 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 elektronicz‑

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem (catering),oferowanie
żywności i napojów w barach i restauracjach, usługi barowe.
(111) 314204
(220) 2018 02 20
(210) 482599
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Xelax
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mi‑
neralne 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 medycz‑
nych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne 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, che‑
miczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostycz‑
ne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
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(111) 314205
(220) 2018 02 20
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) BŁAŻUCKI MAREK B&B DESIGN, Kraków, PL.
(540) BOZZETTI
(540)

(210) 482601

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
(111) 314206
(220) 2018 02 20
(210) 482604
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW AMPEL GROUP, Suchy
Las, PL.
(540) AMPEL
(510), (511) 27 pokrycia ścian i sufitów, materiały do pokrywania
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, dywany, chodni‑
ki i maty, wykładziny podłogowe, wykładziny PCV, tapety, 35 usługi
sprzedaży następujących produktów: pokrycia ścian i sufitów, ma‑
teriały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, dywany, chodniki i maty, wykładziny podłogowe, wykładziny
PCV, tapety.
(111) 314207
(220) 2018 02 20
(210) 482606
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 09
(732) PIWKO‑JELONEK CELINA FACELOVE, Mnich, PL.
(540) Facelove
(510), (511) 44 usługi wizażystów, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie makijażu permanentnego, usługi doradztwa w zakresie
makijażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa do‑
tyczącego makijażu świadczone online lub osobiście.
(111) 314208
(220) 2018 02 21
(151) 2018 09 17
(441) 2018 04 09
(732) BARDADYN MAREK, Warszawa, PL.
(540) Chairs.center
(540)

(210) 482628

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.
(111) 314209
(220) 2018 02 21
(151) 2018 09 17
(441) 2018 04 09
(732) BIAŁCZAK IWONA, Sulejówek, PL.
(540) SI SI LINGERIE
(540)

(210) 482630
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do produkcji metali, szlifierki [maszyny], gwin‑
townice [maszyny], krajarki [maszyny], dziurkarki [maszyny], maszyny ob‑
rotowe [maszyny], frezy obrotowe [maszyny], nożyce mechaniczne [ma‑
szyny], centra gwintujące [maszyny], maszyny do fazowania, maszyny
do docierania, maszyny do ostrzenia, maszyny do gwintowania, frezarki
pionowe [maszyny], szlifierki stołowe [maszyny], maszyny do cięcia, auto‑
matyczne maszyny tnące, maszyny gwintujące jednowrzecionowe, ma‑
teriały cierne [maszyny], maszyny do sztancowania, maszyny do okrawa‑
nia, maszyny do cięcia plazmowego, maszyny do ostrzenia noży, nożyce
do blach [maszyny], elektryczne maszyny do wiercenia, elektryczne ma‑
szyny do ostrzenia, maszyny do cięcia rur, maszyny do ostrzenia ostrzy,
maszyny do szlifowania kształtowego, maszyny do gwintowania otwo‑
rów, maszyny do cięcia metalu, przemysłowe maszyny do cięcia, maszy‑
ny do szlifowania [elektryczne], maszyny do cięcia drutu, kółka ostrzące
[elektryczne maszyny], narzędzia do frezowania [maszyny], elektryczne
maszyny do ścinania, wielowrzecionowe głowice świdrów [maszyny],
wielowrzecionowe głowice wiertarek [maszyny], maszyny do szlifowania
ostrzy, maszyny do nacinania karbów, maszyny do cięcia metali, elek‑
tryczne maszyny do ostrzenia ostrzy, ściernice tnące na mokro [maszy‑
ny], obcinarki do siatki drucianej [maszyny], narzędzia do skrawania jed‑
noostrzowe [maszyny], noże obrotowe do metalu [maszyny], elektryczne
maszyny do ostrzenia narzędzi, narzędzia do cięcia wzdłużnego [maszy‑
ny], narzędzia do cięcia metalu [maszyny], urządzenie do wykańczania
metali [maszyny], szczypce do cięcia drutu [maszyny], precyzyjne narzę‑
dzia do żłobienia [maszyny], przyrządy do cięcia rur [maszyny], maszyny
sterowane pantografem do grawerowania, przyrządy do cięcia gwintów
[maszyny], maszyny do docierania [do obróbki metali], maszyny szlifier‑
skie z kołem zębatym stokowym, narzędzia szlifierskie [maszyny lub czę‑
ści maszyn], narzędzia tnące [maszyny] w postaci frezów, maszyny do cię‑
cia [do obróbki metalu], maszyny do perforowania [do obróbki metali],
maszyny gilotynowe, inne niż do użytku biurowego, noże do wycinania
kształtów do frezarek [maszyny], numerycznie sterowane maszyny do
gwintowania ze stołami współrzędnościowymi, maszyny do cięcia przy
użyciu szablonów [inne niż do użytku biurowego], przemysłowe wiertła
[maszyny], wiertarki pionowe [maszyny], maszyny wiercące jednowrze‑
cionowe, elektryczne, przenośne maszyny wiertnicze, rozwiertarki do rur
[maszyny], maszyny do ostrzenia wierteł, przenośne stojaki do wiertarek
[maszyny], kątowniki do ustawiania wiertła [maszyny], przyrządy do usta‑
wiania wiertła [maszyny], przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia
poziomego, narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, numerycznie
pozycjonowane standardowe maszyny do wiercenia, narzędzia do wier‑
cenia obsługiwane przez maszyny, wiertarki udarowe [maszyny lub czę‑
ści do maszyn], numerycznie sterowane maszyny do wiercenia ze stołami
współrzędnościowymi, piły otwornice [maszyny], piły [maszyny], piły wy‑
rzynarki [maszyny], piły kabłąkowe [maszyny], samonapędowe maszyny
do pionowania, piły do metalu [maszyny], piłki do metali [maszyny], piły
tarczowe stacjonarne [maszyny], ostrza do pił tarczowych [maszyny],
maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do obróbki metali, klucze
do mocowania wierteł [maszyny], stoły przesuwne do przedmiotów ob‑
rabianych [maszyny], przyrządy do ustalania przedmiotu obrabianego
[maszyny], maszyny do cięcia wzdłużnego do użytku przemysłowego.
(111) 314211
(220) 2018 02 21
(210) 482635
(151) 2018 09 06
(441) 2018 04 30
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UNIQUE APARTMENTS
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna damska, odzież damska.
(111) 314210
(220) 2018 02 21
(151) 2018 09 17
(441) 2018 04 09
(732) WACHHOLC PAWEŁ PAX PHU, Dołuje, PL.
(540) PAX PHU

(210) 482631
(531) 26.13.25, 20.01.01, 27.05.01, 27.05.21
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(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, doku‑
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicz‑
nej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnali‑
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie kompute‑
rowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe,
gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputero‑
we, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biu‑
rowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biu‑
rowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do
pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache,
formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grają‑
ce z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, ko‑
perty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma‑
teriały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do
butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy,
papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne,
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły
piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ry‑
sunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papie‑
rowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne
papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, za‑
kładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do
sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki,
maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamó‑
wienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodar‑
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie
franchsingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarzą‑
dzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem grun‑
tów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami prze‑
znaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nie‑
ruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych rekla‑
mowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, archtektury i techno‑
logii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo‑
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządza‑
nie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach,
36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finan‑
sowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze‑
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzch‑
ni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nierucho‑
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mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali miesz‑
kalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszu‑
kiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wy‑
najmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwesty‑
cyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarzą‑
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalny‑
mi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi develo‑
perskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konser‑
wacja obiektów budowlano
‑mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno
‑inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków

i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze‑
wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z ob‑
sługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, in‑
formacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wyko‑
nywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbani‑
stycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 314212
(220) 2018 02 22
(210) 482676
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 30
(732) MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UNIQUE TOWER
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 kalendarze, ulotki, katalogi, informatory, prospekty,
czasopisma, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, doku‑
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicz‑
nej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywa‑
nia, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnali‑
zacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie kompute‑
rowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe,
gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputero‑
we, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biu‑
rowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biu‑
rowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do
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pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety
nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mache,
formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grają‑
ce z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne
niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, ko‑
perty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma‑
teriały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do
butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy,
papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne,
papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły
piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki,
podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ry‑
sunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papie‑
rowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły
piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne
papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki
na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako
artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma,
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, ulotki,
katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe, karty pocz‑
towe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały piśmienne,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy,
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, za‑
kładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do
sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki,
maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamó‑
wienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodar‑
czej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasa‑
dzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użycze‑
nia, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury
i technologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nie‑
ruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny‑
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
zarządzanie miejscami wystawowymi, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządza‑
nia finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na
budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkal‑
nych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, po‑
średnictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i admini‑
strowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowa‑
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wy‑
szukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynaj‑
mu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwesty‑
cyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarzą‑
dzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalny‑
mi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych
i użytkowych, informacja o powyższych usługach, 37 usługi develo‑
perskie w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami
wykonawczymi obiektów budowlanych, nadzór budowlany, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konser‑
wacja obiektów budowlano
‑mieszkaniowych, budowanie lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, roboty
ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno
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‑inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrze‑
wania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji
gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z ob‑
sługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych
usługach, 39 usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, in‑
formacja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wyko‑
nywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbani‑
stycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych
usługach, 44 pielęgnowanie i utrzymanie trawników.

(111) 314213
(220) 2018 03 16
(151) 2018 09 25
(441) 2018 04 23
(732) DSR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) 4 FACTORY
(540)

(210) 483648

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zintegrowane pakiety oprogramowania, wbudowane
oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie komputerowych
systemów operacyjnych, oprogramowanie operacyjne do kompu‑
terów mainframe, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
komunikacji, oprogramowanie komputerowe do obsługi pojazdów,
zapisane oprogramowanie komputerowe do bezpiecznej jazdy,
oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do
sieci, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania
w obsłudze komputera, podręczniki użytkownika i instrukcje obsługi
do komputerów i oprogramowania zapamiętane w postaci cyfrowej
na dyskietkach lub płytach CD‑ROM, 42 doradztwo, konsultacje i in‑
formacja w zakresie technologii informacyjnych, aktualizacja i kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja oprogramowa‑
nia komputerowego, badania w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, badania w dziedzinie programów i oprogramowania kom‑
puterowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne do‑
tyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem opro‑
gramowania komputerowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie na
zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, inżynieria opro‑
gramowania komputerowego, integracja oprogramowania kompu‑
terowego, instalacje oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, instalacja, naprawa i utrzyma‑
nie oprogramowania komputerowego, instalacja, konfigurowa‑
nie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowa‑
nia komputerowego, konserwacja oprogramowania do systemów
łączności, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, opra‑
cowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, ak‑
tualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputero‑
wego i baz danych, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowe‑
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go dla osób trzecich, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogra‑
mowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramo‑
wania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu,
pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogra‑
mowania komputerowego, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów
i projektowanie oprogramowania, programowanie oprogramowania
komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, pro‑
gramowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych
słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, progra‑
mowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obli‑
czania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do sterowania procesami, projektowanie i opra‑
cowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania
tekstów, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom‑
puterowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali
e‑biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie opro‑
gramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywa‑
nie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu‑
terowych baz danych, projektowanie, konserwacja, opracowywanie
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie,
opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówie‑
nie, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych,
tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputera, tworze‑
nie oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji
w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
usługi pisania oprogramowania komputerowego, usługi kalibracji
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi doradztwa
specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania kom‑
puterowego, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji
oprogramowania komputerowego, usługi programowania w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania opro‑
gramowania komputerowego, usługi wsparcia technicznego w za‑
kresie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, utrzymanie i unowocześnianie
oprogramowania komputerowego, znajdowanie i usuwanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowa‑
nie], utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do
Internetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego używane‑
go do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, utrzymanie opro‑
gramowania komputerowego.

(111) 314214
(220) 2018 03 16
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 21
(732) ROGALSKI PAWEŁ, Lublin, PL.
(540) Bear eyewear
(540)

(210) 483651

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okula‑
rów, futerały na okulary, woreczki na okulary, etui na okulary, akceso‑
ria do okularów ujęte w tej klasie.
(111) 314215
(220) 2018 03 16
(210) 483658
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ROMANÓW MARIA KWIACIARNIA POD DĘBAMI,
Ustrzyki Dolne, PL.
(540) Bieszczadzka Aniołomania
(510), (511) 28 drewniane figurki i zabawki, 35 informacja handlowa,
reklama billboardowa, prasowa, telewizyjna, radiowa, za pośrednic‑
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twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych w postaci ulotek, prospektów, druków, kreowanie wizerunku
firmy, 40 wytwarzanie na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich zabawek drewnianych.

(111) 314216
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) PAWLUĆ ADAM CORPORATE LAW ADVISERS,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) CORPORATE LAW ADVISERS
(540)

(210) 483668

Kolor znaku: granatowy, biały, niebieski, jasnoniebieski, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 03.07.19
(510), (511) 45 doradztwo i porady prawne, usługi prawne, usługi
w zakresie pomocy prawnej, badania prawne, sporządzanie eksper‑
tyz prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów.
(111) 314217
(220) 2018 03 19
(210) 483671
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) KOPACZ MAGDALENA CENTRUM JĘZYKOWE KONIK,
Głogów, PL.
(540) CENTRUM JĘZYKOWE KONIK
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, admini‑
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, adresowanie ko‑
pert, agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje za‑
trudnienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in‑
formacji w rejestrach, aktualizacja informacji dotyczących działalno‑
ści gospodarczej w komputerowej bazie danych, aktualizowanie in‑
formacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza cen,
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza pracy w celu
określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem
tego pracownika, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, anali‑
za trendów biznesowych, analiza trendów marketingowych, analiza
w zakresie marketingu, analizowanie reakcji konsumentów, analizy
badań rynkowych, analizy biznesowe rynków, analizy danych badań
rynkowych, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodar‑
czej, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie marketingu, analizy
w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycz‑
nych [usługi biurowe], badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, bada‑
nia informacji dotyczących działalności gospodarczej, badania kon‑
sumenckie, badania w zakresie public relations, badania w zakresie
reklamy, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób trze‑
cich], dokonywanie uzgodnień w zakresie reklam), doradztwa w od‑
niesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo doty‑
czące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i kon‑
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakre‑
sie zarządzania personelem, doradztwo reklamowe i marketingowe,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w sprawach za‑
rządzania personelem, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekru‑
tacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i za‑
trudniania, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania
stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo
w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrud‑
nienia dla personelu, doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), dostarczanie biznesowych informacji mar‑
ketingowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności go‑
spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracow‑
ników, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na
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temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem glo‑
balnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji o zatrudnieniu,
dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, dystry‑
bucja broszur reklamowych, dostarczanie informacji w zakresie
usług relokacji pracowników, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dys‑
trybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja
materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja
ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, elektronicz‑
ne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie zamówień,
fakturowanie, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadzenie
danych (dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzowanie infor‑
macji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji dla
firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, gromadze‑
nie informacji handlowych, gromadzenie informacji handlowej, gro‑
madzenie informacji na temat personelu, gromadzenie informacji na
temat analiz rynkowych, gromadzenie informacji w zakresie badań
rynkowych, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych,
gromadzenie informacji z badań rynkowych, gromadzenie informa‑
cji związanych z reklamą, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja han‑
dlowa, informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja
handlowa wspomagana komputerowo, informacja i badania w za‑
kresie działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie
działalności gospodarczej i marketingu, informacja marketingowa,
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, infor‑
macja o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności
gospodarczych, kompilacja informacji do komputerowych baz da‑
nych, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, kompi‑
lacja komputerowych baz danych, kompilacja list adresowych, kompi‑
lacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja list
potencjalnych klientów, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja statystyk związanych
z reklamą, pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych,
komputerowe przetwarzanie danych, komputerowe sporządzanie li‑
sty płac, komputerowe zarządzanie bazami danych, komputerowe za‑
rządzanie plikami, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsulta‑
cje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie za‑
rządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsulta‑
cje w zakresie rekrutacji personelu, konsultacje w zakresie zatrudnie‑
nia, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób
trzecich, kopiowanie zapisów [papier], kserografia, leasing pracowni‑
czy, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marke‑
ting internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany,
nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem dzia‑
łalnością gospodarczą, negocjowanie kontraktów reklamowych, ne‑
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, ocena możliwości dla dzia‑
łalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie działalności go‑
spodarczej, ocena potrzeb personelu, ocena skutków wywieranych
przez działania reklamowe na odbiorców, ocena statystyczna danych
marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych,
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji persone‑
lu, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie informacji o firmie, opracowywanie
informacji handlowych, opracowywanie życiorysów dla osób trze‑
cich, organizacja działalności gospodarczej, organizowanie losowa‑
nia nagród w celach reklamowych, organizowanie usług wynikają‑
cych z umów z osobami trzecimi [handel], rozlepianie plakatów
reklamowych, planowanie działalności gospodarczej, planowanie
spotkań biznesowych, planowanie strategiczne dla działalności go‑
spodarczej, planowanie strategii marketingowych, planowanie w za‑
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie wykorzy‑
stania personelu, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, pomoc w organizowaniu
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działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności go‑
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar‑
czą, pomoc w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania
stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, pomoc w zarządzaniu personelem, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady, pytania i infor‑
macje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, porady w zakresie marketingu, biura pośred‑
nictwa pracy, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w zakresie transak‑
cji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, potwierdzanie umó‑
wionych spotkań dla osób trzecich, powielanie dokumentów, powie‑
lanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powiela‑
nie [kopiowanie] dokumentów, powielanie rysunków, pozyskiwanie
umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów na rzecz innych odno‑
śnie świadczenia usług, prace biurowe, kolportaż próbek, produkcja
materiałów reklamowych i reklam, produkcja materiałów reklamo‑
wych, produkcja reklam, profesjonalne doradztwo w zakresie prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, profesjonalne usługi w zakresie
rekrutacji, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promo‑
wanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie badań
w dziedzinie public relations, prowadzenie dokumentacji i rejestrów
dotyczących chorób, na które zapadają pacjenci, prowadzenie reje‑
strów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru informacji, prowa‑
dzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], przenoszenie per‑
sonelu, przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych,
przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], przetwarzanie
danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do ce‑
lów administracyjnych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia
danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie danych
z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie wyników badań doty‑
czących działalności gospodarczej, przetwarzanie zapytań telefo‑
nicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, przydziela‑
nie stanowisk dla pracowników tymczasowych, przydzielanie
stanowisk pracy, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygoto‑
wanie listy płac, przygotowanie materiałów reklamowych, przygoto‑
wywanie CV na rzecz innych, przygotowywanie dokumentów rekla‑
mowych, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych
i handlowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygoto‑
wywanie list adresowych, przygotowywanie list adresowych dla
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klien‑
tów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie
materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingo‑
wych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospo‑
darczej, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przy‑
gotowywanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na
rzecz osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygoto‑
wywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści
reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publi‑
kowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej,
publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie ma‑
teriałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych onli‑
ne, publikowanie tekstów reklamowych, rachunkowość, rachunko‑
wość komputerowa, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz
rynkowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing,
reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, rejestracja
i transkrypcja zapisanych wiadomości, rejestracja komunikatów pi‑
semnych i danych, skomputeryzowane usługi przetwarzania infor‑
macji z zakresu działalności gospodarczej, skomputeryzowane usłu‑
gi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane usługi
w zakresie zarządzania bazami danych, skomputeryzowane usługi
w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skom‑
puteryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, skom‑
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputery‑
zowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób
trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzo‑
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wane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane zarządzanie
danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, sortowanie, ob‑
sługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, spełnianie funkcji dzia‑
łu kadr dla osób trzecich, sporządzanie dokumentów, sporządzanie
faktur, sporządzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trze‑
cich], sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, świadczenie pomocy w zakresie działal‑
ności gospodarczej, świadczenie usług sekretarskich, świadczenie
usług sekretarskich podczas tworzenia firmy, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, systematyzowanie danych
w komputerowych bazach danych, tworzenie reklamowych i spon‑
sorowanych tekstów, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie‑
obecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja, transkrypcja da‑
nych, transkrypcja wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list po‑
tencjalnych klientów, tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe
wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji na te‑
mat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu
działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sie‑
ci kablowych lub innych form przekazu danych, udostępnianie infor‑
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony interne‑
towej, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów spo‑
łecznościowych, udzielanie informacji biznesowych za pośrednic‑
twem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji doty‑
czących marketingu, udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych z rekla‑
mą, umieszczanie reklam, usługi administracyjne w zakresie relokacji
personelu, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności go‑
spodarczej, usługi agencji marketingowych, usługi agencji pośred‑
nictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji
pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrud‑
niania pracowników biurowych, usługi agencji pośrednictwa pracy
dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji
pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośred‑
nictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi agencji pracy
na rzecz personelu medycznego, usługi agencji pracy na rzecz per‑
sonelu paramedycznego, usługi agencji reklamowych, usługi agencji
w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w za‑
kresie pracy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy
dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednic‑
twa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi biur pośred‑
nictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur pośrednic‑
twa pracy dla niań, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi biurowe,
usługi biurowe [administrowanie], usługi biurowe w zakresie obsługi
zapytań, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi
doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące zatrudnie‑
nia, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znaj‑
dowania zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy,
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi dorad‑
cze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczy, usługi doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, usługi doradztwa biznesowego, usługi doradztwa w zakresie
obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działalności go‑
spodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi
doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biz‑
nesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie
public relations, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania bizneso‑
wego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi doty‑
czące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednic‑
twem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów, usługi fakturowania
dla przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy
i kariery zawodowej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informa‑
cyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi konsultacyjne i dorad‑
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cze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem
danych, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultin‑
gowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe związane z persone‑
lem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi marketin‑
gowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefoniczne‑
go [z wyjątkiem sprzedaży], usługi nawiązywania kontaktów zawo‑
dowych, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi online
z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi planowania
kariery, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi pla‑
nowania w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa w interesach, usłu‑
gi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic‑
twem telefonu, usługi promocyjne i reklamowe, usługi przetwarzania
danych, usługi przetwarzania danych online, usługi przetwarzania
danych w dziedzinie transportu, usługi przetwarzania danych w dzie‑
dzinie opieki zdrowotnej, usługi przetwarzania danych w dziedzinie
listy płac, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usłu‑
gi public relations, usługi rejestrowania pracowników, usługi rekla‑
mowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marke‑
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu tele‑
wizji, radia, poczty, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyj‑
nych, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi rekla‑
mowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamy prasowej,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży
i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi rozpowszechniania materia‑
łów reklamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie, usługi se‑
kretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm,
usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy, usługi sekretarskie
w zakresie działalności gospodarczej, usługi stenograficzne, usługi
stenograficzno‑sekretarskie, usługi świadczone przez agencje po‑
średnictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego
i pielęgniarskiego, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi w za‑
kresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usługi w zakresie
analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie anali‑
zy cen, usługi w zakresie fakturowania, usługi w zakresie headhuntin‑
gu [łowców talentów], usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy
dla pomocy domowych, usługi w zakresie odbierania telefonów, usłu‑
gi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania wiadomości,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie powielania [kopiowania], usługi w zakresie
prac biurowych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usłu‑
gi w zakresie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie przepro‑
wadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu],
usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w za‑
kresie reklamy, w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy,
usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie relokacji pra‑
cowników, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na
rzecz szpitali, usługi w zakresie sporządzania listy płac, usługi w za‑
kresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie wy‑
szukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszuki‑
wania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień onli‑
ne, usługi w zakresie zarządzania działalnością, usługi w zakresie za‑
trudnienia personelu na czas określony, usługi w zakresie zatrudnia‑
nia sekretarek, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
stażystów, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, usłu‑
gi wprowadzania danych, usługi zarządzania bazami danych, usługi
zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usługi zarządzania dany‑
mi, usługi zarządzania społecznością online, usługi zlecania na ze‑
wnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz
innych, usługi związane z personelem, weryfikacja przetwarzania
danych, wkładanie materiałów drukowanych do kopert, wprowadza‑
nie i przetwarzanie danych, wsparcie dla pracowników w sprawach
z zakresu działalności gospodarczej, wsparcie w dziedzinie organiza‑
cji przedsiębiorstwa, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię‑
biorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania przed‑
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siębiorstwem, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych,
wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamo‑
wych, wystawianie rachunków, wyszukiwanie miejsc pracy, zadania
kopiowania dokumentów, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich,
zarządzanie bazami danych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego, zarządzanie personelem, zarządzanie personelem
w celach reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się mar‑
ketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarzą‑
dzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządzanie projekta‑
mi z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie przetwarzaniem
danych, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, zbieranie
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, zestawianie danych w komputerowych bazach danych,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach interneto‑
wych, znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, znajdo‑
wanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla
personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się
projektowaniem, 41 doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji,
doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyj‑
ne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], dostarczanie
informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyj‑
nych, edukacja, edukacja dorosłych, informacje dotyczące edukacji,
informacje o edukacji, edukacja językowa, edukacja [nauczanie], edu‑
kacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, informacja o edukacji, informacje dotyczące kariery
zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
kursy językowe, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych,
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowu‑
jące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe
związane z medycyną, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kur‑
sy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, nauczanie,
nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków,
nauczanie języków obcych, nauczanie w dziedzinie medycyny, na‑
uczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdro‑
wia, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze w zakresie
języka, nauka indywidualna, nauka opieki nad zwierzętami domowy‑
mi, ocena nauczania w celu zapobiegania trudnościom w uczeniu
się, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyj‑
nych, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja
egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia
dokonań, organizacja gier, organizacja i prezentacja przedstawień na
żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i przeprowa‑
dzanie kursów edukacyjnych, organizacja kursów językowych, orga‑
nizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie gier, organizowa‑
nie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta‑
tów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie wykładów, orga‑
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, orga‑
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowa‑
nie indywidualnej nauki języków, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów [edu‑
kacja lub rozrywka], organizowanie konkursów za pośrednictwem
Internetu, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizo‑
wanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów eduka‑
cyjnych, organizowanie przedstawień, organizowanie rozrywki, or‑
ganizowanie spotkań i konferencji, organizowanie spotkań z dziedzi‑
ny edukacji, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edu‑
kacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie zajęć dydak‑
tycznych, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, po‑
kazy filmów wideo, pokazy filmowe, prowadzenie kursów,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów nauki na
odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie kursów nauki na
odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odle‑
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głość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prowadzenie pomocniczych programów dla opieku‑
nów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie zajęć, prowa‑
dzenie zajęć w zakresie odżywiania, przeprowadzanie egzaminów
edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przy‑
gotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie za‑
wodowe w zakresie pierwszej pomocy, przygotowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, przygotowywanie, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadze‑
nie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie tekstów do publikacji,
publikacja broszur, publikacja i redagowanie materiałów drukowa‑
nych, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikowania broszur, publikowanie, pu‑
blikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie
drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektro‑
nicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków w formie
elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyj‑
nych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publi‑
kowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych doty‑
czących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie plakatów, publikowanie tekstów, publi‑
kowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie
tekstów medycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla‑
mowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisa‑
nych, innych niż reklamowe, świadczenie usług edukacyjnych w za‑
kresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, świadczenie usług w zakre‑
sie szkół i kursów językowych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edu‑
kacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia per‑
sonelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu
elektronicznego, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania
sprzętu elektrycznego, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakre‑
sie obchodzenia się zjedzeniem, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie sprawno‑
ści fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fi‑
zycznej, szkolenie i instruktaż, szkolenie personelu dla zapewnienia
maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkolenie personelu nieme‑
dycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie w oparciu o kom‑
putery, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakre‑
sie higieny, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie
w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie w zakresie żywienia [nie me‑
dyczne], testy edukacyjne, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłu‑
maczenia językowe ustne, usługi tłumaczenia, tłumaczenie ustne [ję‑
zyk], trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trening
umiejętności zawodowych, udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji
o nauczaniu on‑line, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach na‑
uczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, udostępnianie publi‑
kacji on
‑line, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line (nie do pobrania),
udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line [niepobieralnych],
udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języ‑
ków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie‑
pobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnia‑
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udzie‑
lanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji i przygotowy‑
wanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami,
usługi biblioteczne, usługi biblioteczne [usługi bibliotek], usługi bi‑
bliotek [wypożyczanie książek, usługi doradztwa edukacyjnego, usłu‑
gi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyj‑
ne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne doty‑
czące sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla
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dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie naucza‑
nia języków obcych, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej,
usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie
zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego
języka, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, usługi edu‑
kacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane z odżywia‑
niem, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, usługi
edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, usługi informacji telefonicznej związane z edukacją,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szko‑
leniowe, usługi nauczania dotyczące medycyny, usługi nauczania ję‑
zyka angielskiego, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odle‑
głość świadczone online, usługi rekreacyjne, usługi rekreacyjne dla
osób starszych, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi roz‑
rywkowe związane z konkursami, usługi szkół, usługi szkół [edukacja],
usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkolenia
dla personelu, usługi szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu,
usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe w za‑
kresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w za‑
kresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie nauczania języków, usłu‑
gi w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie szkoleń i re‑
kreacji, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłu‑
maczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
szkoleniowych, zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, za‑
pewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów językowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie te‑
stów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, zarządzanie usłu‑
gami edukacyjnymi, 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłob‑
kach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie za‑
kwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania
tymczasowego, ośrodki opieki dziennej, porady dotyczące przepisów
kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto‑
wywanie posiłków i napojów, rezerwacja miejsc w pensjonatach, re‑
zerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania tymczaso‑
wego za pośrednictwem Internetu, rezerwacja zakwaterowania, re‑
zerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacje hotelowe, re‑
zerwacje miejsc w hotelach, serwowanie jedzenia i napojów,
świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, świad‑
czenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udo‑
stępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania,
udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za po‑
średnictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
udzielanie informacji w zakresie hoteli, udzielanie informacji związa‑
nych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi domów opieki
dla osób w podeszłym wieku, usługi dziennej opieki nad zwierzętami
domowymi, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów,
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej nad
osobami dorosłymi, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi
w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi w zakresie przygotowy‑
wania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posił‑
ków, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakre‑
sie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwa‑
terowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie za‑
kwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, zapewnianie opieki nad dziećmi po szkole, za‑
pewnianie opieki przed szkołą, zapewnianie tymczasowego zakwate‑
rowania na czas pracy, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnia‑
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
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tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach,
44 domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dietetyczne, doradz‑
two dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo medyczne w za‑
kresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toale‑
towych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do
chodzenia i łóżek, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, doradz‑
two w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo ży‑
wieniowe, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielę‑
gnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, higiena
i pielęgnacja urody, hospicja, informacja i doradztwo w dziedzinie
ogrodnictwa, informacja medyczna, kompilacja raportów medycz‑
nych, konsultacje z dziedziny żywienia, manicure, usługi manicure,
medyczna pielęgnacja stóp, monitorowanie pacjentów, mycie wło‑
sów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, ochrona zdrowia,
ogrodnictwo, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa‑
cjenta, opieka medyczna i zdrowotna, opieka nad ptakami, opieka
nad zwierzętami, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, medyczna
opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka zdrowotna w za‑
kresie terapii relaksacyjnej, organizowanie leczenia medycznego, pie‑
lęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, pielę‑
gnacja stóp, pielęgnacja trawników, pielęgnacja urody, pielęgnacja
urody dla ludzi, pielęgniarstwo geriatryczne, pielęgnowanie roślin
doniczkowych, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wy‑
padkach, poradnictwo medyczne, poradnictwo psychologiczne, po‑
radnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią
zajęciową, poradnictwo żywieniowe, porady medyczne dla osób nie‑
pełnosprawnych, porady psychologiczne, przygotowywanie i wyda‑
wanie lekarstw, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii me‑
dycznych, sadzenie roślin, ścinanie włosów, sporządzanie raportów
dotyczących opieki zdrowotnej, stylizacja, układanie włosów, świad‑
czenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych, świad‑
czenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opie‑
ki zdrowotnej w domach, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa
i rehabilitacja, udostępnianie informacji medycznych w zakresie ge‑
riatrii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, udostępnianie raportów dotyczących badań medycz‑
nych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowa‑
niu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie infor‑
macji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, udzielanie
informacji medycznej, udzielanie informacji na temat usług rolni‑
czych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji o urodzie,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udziela‑
nie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie
informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, udzielanie infor‑
macji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z usługami
opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z usługami
medycznymi, udzielanie informacji związanych z odżywianiem,
udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, układanie
kwiatów, uprawa roślin, usługi domów opieki, usługi domowej opieki
zdrowotnej, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące uro‑
dy, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczą‑
ce pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkie‑
go, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie przy‑
rządów medycznych, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z usługami medyczny‑
mi, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi,
usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi doradcze związane
z dietą, usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, usługi dorad‑
cze związane z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa żywieniowego, usłu‑
gi fryzjerskie, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycz‑
nej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne
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w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi
kosmetyczne, usługi kosmetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla
psów, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi kosmetycznej pielę‑
gnacji ciała, usługi koszenia trawników, usługi kręcenia włosów, usługi
manicure i pedicure, usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie
cukrzycy, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medycz‑
ne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie lecze‑
nia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia prze‑
wlekłego bólu, usługi mycia zwierząt domowych, usługi obcinania
włosów, usługi oceny medycznej, usługi ogrodnicze, usługi ogrodni‑
ka i usługi ogrodnicze, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi, usługi opieki medycznej, usługi opieki nad pa‑
cjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki wyręcza‑
jącej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdro‑
wotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci
zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi pedicure, usługi
pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji
paznokci rąk, usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi pie‑
lęgnacji stóp, usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnacji urody,
usługi pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi pielęgniarstwa pedia‑
trycznego, usługi pielęgnowania trawników, usługi pomocy medycz‑
nej, usługi poradnictwa medycznego, usługi rolnicze, usługi rolnicze,
ogrodnicze i leśne, usługi terapeutyczne, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakre‑
sie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielę‑
gnacji urody, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakre‑
sie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie opieki nad ptakami domowy‑
mi, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielę‑
gnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji skóry, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie porad kosme‑
tycznych, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych,
usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, wydawanie raportów me‑
dycznych, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi higieniczne dla zwie‑
rząt, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi ko‑
smetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabie‑
gi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwie‑
rząt, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psy‑
chologicznego, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji
fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki,
zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne
zwierząt, 45 agencje osób towarzyszących [społeczne], doradztwo
w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w zakresie bezpieczeń‑
stwa miejsca pracy, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizyczne‑
go, doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa w pracy, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, dotrzymywanie towarzystwa [opieka
osobista], mediacje, ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka w zakresie
ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, ochrona osobista, opieka nad
domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nie‑
obecność rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nie‑
obecność właściciela], organizowanie spotkań dla rodzin pogrążo‑
nych w żałobie w celu upamiętnienia śmierci ukochanej osoby,
ochrona osobista, przygotowywanie przepisów, sprawozdania z wy‑
padków, świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pa‑
cjentów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, świadczenie usług
w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na
choroby zagrażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalne‑
go rodzinom, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, usługi
dotrzymywania towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym,
usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, usługi karmienia kotów [pod‑
czas nieobecności właściciela], usługi niań, usługi ochrony zwierząt,
usługi towarzyskie, usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi w za‑
kresie opieki, usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, usługi w zakresie zapoznawania się za pośrednictwem
komputera, usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, usługi
wyprowadzania psów, wsparcie w żałobie, znakowanie dokumentów
w celu ich zabezpieczenia.
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(111) 314218
(220) 2018 03 19
(210) 483673
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) TENSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) System AdAS Aplikacje dla Administracji Samorządowej
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji multi‑
medialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, instalacja i dostosowanie na zamówie‑
nie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tym‑
czasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci
Web, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach
komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwa‑
rzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za
pośrednictwem strony internetowej, usługi dostawcy usług aplika‑
cyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kom‑
puterowego na rzecz osób trzecich.
(111) 314219
(220) 2018 03 19
(210) 483674
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) TENSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) tensoft PROGRAMY KOMPUTEROWE DLA SAMORZĄDÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji multi‑
medialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych
aplikacji komputerowych, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, instalacja i dostosowanie na zamówie‑
nie aplikacji oprogramowania komputerowego, umożliwianie tym‑
czasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci
Web, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach
komputerowych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwa‑
rzania w chmurze obliczeniowej, umożliwianie tymczasowego użyt‑
kowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za
pośrednictwem strony internetowej, usługi dostawcy usług aplika‑
cyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kom‑
puterowego na rzecz osób trzecich.
(111) 314220
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) BOW‑MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) BOW MAX
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12

(210) 483677
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(510), (511) 6 metalowe drzwi, bramy, okna również skrzynkowe
i osłony okienne, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe,
19 drzwi niemetalowe również składane, drzwiowe futryny, oścież‑
nice i płyty niemetalowe, kraty niemetalowe, okiennice niemetalo‑
we, okładziny drewniane, okna niemetalowe również skrzynkowe,
żaluzje niemetalowe wewnętrzne i zewnętrzne, niemetalowe osło‑
ny okienne, niemetalowe drzwi, bramy, okna, 20 osprzęt do drzwi,
bram i okien, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do
wnętrz, 22 markizy z materiałów tekstylnych i z tworzyw sztucznych,
materiały tekstylne z włókien surowych, plandeki, żaluzje i taśmy do
nich, 24 kotary i zasłony na drzwi i okna, materiały z juty, moskitiery,
substytuty tkanin z tworzyw sztucznych, tkaniny lniane i obiciowe,
zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych.

(111) 314221
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań, PL.
(540) (znak dźwiękowy)
(540)

(210) 485074

(531) 24.17.10, 24.17.13
(510), (511) 41 organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych
i kulturalnych, w szczególności zjazdów związanych z literaturą,
grami i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie i prowadzenie
wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności wydarzeń
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organi‑
zowanie konkursów, w szczególności związanych z literaturą, grami
i filmami z gatunku fantastyki, organizowanie i urządzanie wystaw
w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności wystaw
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, pokazy
filmowe, w szczególności filmów z gatunku fantastyki, udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.
(111) 314222
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań, PL.
(540) PYRKON FESTIWAL FANTASTYKI
(540)

(210) 485081

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności zjaz‑
dów związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, or‑
ganizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami
z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organi‑
zowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wystaw związanych z literaturą, grami i filmami z ga‑
tunku fantastyki, pokazy filmowe, w szczególności filmów z gatunku
fantastyki, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.
(111) 314223
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań, PL.
(540) P
(540)

(531) 27.05.21, 27.05.01
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(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności zjaz‑
dów związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, or‑
ganizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami
z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organi‑
zowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wystaw związanych z literaturą, grami i filmami z ga‑
tunku fantastyki, pokazy filmowe, w szczególności filmów z gatunku
fantastyki, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.

(111) 314224
(220) 2018 06 11
(210) 486928
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) CENTRUM MEDYCZNE ZANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Halinów, PL.
(540) ZANMED
(510), (511) 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, bada‑
nia chemiczne, badania biologiczne, usługi prowadzenia prac ba‑
dawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 44 stomato‑
logia, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, fizykoterapia, opieka
zdrowotna w klinikach medycznych, usługi optyczne, placówki opie‑
ki medycznej, niehospitalizacyjne, pomoc medyczna, szpitale, pora‑
dy w zakresie farmakologii, usługi świadczeń zdrowotnych służące
do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, ba‑
dania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie,
rehabilitacje lecznicze, usługi w zakresie medycyny pracy.
(111) 314225
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 23
(732) JASIŃSKA ZOFIA, Raszyn, PL.
(540) LASH COACHING
(540)

(210) 483678

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, edukacja (nauczanie), książki (publikowa‑
nie), książki (wypożyczanie), kształcenie praktyczne, pisanie tekstów
(innych niż reklamowe), nauczanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, konkur‑
sów, praktyka, produkcja filmów (innych niż reklamowe), publikacje
elektroniczne (on‑line) książek i periodyków, publikowanie książek,
sprawdziany edukacyjne, sympozja, usługi szkół, usługi przekwalifi‑
kowania zawodowego, usługi trenerskie, usługi trenera osobistego,
warsztaty, wyższe uczelnie, zawodowe, zjazdy.
(111) 314226
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) CHRZANOWSKI SYLWESTER, Bezrzecze, PL.
(540) Pizza Pasta I BASTA
(540)

(210) 483684

(210) 485082
Kolor znaku: czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 08.07.04, 08.07.03
(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, makarony, spaghetti,
43 przygotowanie dań gastronomicznych w zakresie żywności i na‑
pojów oraz ich dostawa, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, restau‑
racje samoobsługowe.
(111) 314227
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) CHRZANOWSKI SYLWESTER, Bezrzecze, PL.
(540) Pizza Pasta i Basta

(210) 483686
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(510), (511) 30 pizza, wyroby piekarnicze, makarony, spaghetti,
43 przygotowanie dań gastronomicznych w zakresie żywności i na‑
pojów oraz ich dostawa, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, restau‑
racje samoobsługowe.

(111) 314228
(220) 2018 03 19
(210) 483691
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 23
(732) EUROPEAN DELONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROPEAN DELONG
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy
(531) 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie‑
nia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa‑
rów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych to‑
warów, preparaty do pieczenia i drożdże.
(111) 314229
(220) 2018 03 19
(210) 483696
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości wędzona
Szynka z indyka
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, ciemnoniebieski, złoty
(531) 03.07.04, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby wę‑
dliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci mielonki,
wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panie‑
rowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny,
dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.
(111) 314230
(220) 2018 03 19
(210) 483697
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL Premium GWARANCJA 100% jakości Alba filet
gotowany z indyka
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy, złoty
(531) 03.07.04, 24.03.01, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyro‑
by wędliniarskie, wędzone mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci
mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, pół‑
produkty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka
w galarecie, wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi
gastronomiczne, catering.

(111) 314231
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) AUTOCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myszków, PL.
(540) AC Autocraft Batterien
(540)

(210) 483700

Kolor znaku: czarny, biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 01.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 akumulatory, baterie, urządzenia i przyrządy do prze‑
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej.
(111) 314232
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) ŚMICH PIOTR, Dąbrówka, PL.
(540) QRIW Welding Services
(540)

(210) 483703

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe, barierki
bezpieczeństwa na drogach metalowe, bramy metalowe, drabiny
metalowe, przewody metalowe, drzwi metalowe, końcówki wylo‑
towe z metalu, gałki [uchwyty] metalowe, haki metalowe, kosze
metalowe, kratownice metalowe, kratownice [kładki] metalowe,
skrzynki do narzędzi z metalu [puste], ogrodzenia metalowe, po‑
jemniki do przechowywania żywności metalowe, pręty metalowe
do spawania, stopnie schodów metalowe, zbiorniki metalowe,
40 cynowanie, chromowanie, frezowanie, cynkowanie, kowalstwo,
obróbka metali, hartowanie metali, niklowanie, odlewanie metali,
usługi spawalnicze, lutowanie, szlifowanie, ścieranie metali, usługi
kotlarskie.
(111) 314233
(220) 2018 03 19
(210) 483710
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SOLAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 sztuczna biżuteria, 18 torebki damskie z materiałów
skóropodobnych i materiałów tkanych oraz torebki dziane, 25 odzież
damska dziana, w tym bluzki, swetry, spódnice, sukienki, dodatki
damskie, w tym apaszki, szaliki i chusty oraz dziane czapki, szale, rę‑
kawiczki, chusty, odzież damska szyta z materiałów tkanych, w tym
okrycia wierzchnie‑płaszcze i kurtki oraz żakiety, spodnie, spódnice,
sukienki, bluzki.

384
(111) 314234
(220) 2018 03 19
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) ZDROWY SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, PL.
(540) Zdrowy Smak
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 483717

Kolor znaku: czarny, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.03.11, 29.01.13, 27.03.15,
05.01.05, 05.03.11, 11.01.04
(510), (511) 31 świeże owoce i warzywa.
(111) 314235
(220) 2018 03 19
(210) 483718
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) KULIŃSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) IGORIABANK
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, emisja kart kredytowych i debetowych, informacje fi‑
nansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart de‑
betowych kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, wycena finansowa w zakresie usług ubezpie‑
czenia i bankowości.
(111) 314236
(220) 2018 03 19
(210) 483720
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) KULIŃSKI WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) IGORIACARD
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, emisja kart kredytowych i debetowych, informacje
finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych i kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektro‑
niczny środków pieniężnych, wycena finansowa w zakresie usług
ubezpieczenia i bankowości.
(111) 314237
(220) 2018 03 19
(210) 483725
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) OGANESIAN MARINA POŁUDNIOWA CIASTKARNIA MARINA,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Męski Pocałunek
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, czapeczki i getry kolarskie, koszulki
na siłownię, leginsy, rashguardy, spodenki bokserskie, koszulki, ko‑
szulki polo, koszulki na ramiączkach, bluzy i polary, spodnie i spoden‑
ki, bezrękawniki, kamizelki, opaski na głowę, czapeczki z daszkiem,
szaliki, kominy i chusty, komino‑chusty multiscarf, krawaty.
(111) 314239
(220) 2018 03 19
(210) 483732
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SAMBOR SPÓŁKA AKCYJNA,
Tczew, PL.
(540) SAMBOR
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane i elementy kon‑
strukcyjne, beton, 35 agencje importowo‑eksportowe, pośrednic‑
two handlowe, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
towarów takich jak: drewno, materiały budowlane, urządzenia i ele‑
menty instalacji grzewczej, sanitarnej i wodnej, wyroby metalowe,
wyroby ceramiczne, galanteria budowlana, chemia budowlana,
szkło, okna, drzwi, podłogi, parkiety i panele podłogowe, kom‑
pleksowe wyposażenie wnętrz, bramy garażowe i ogrodzeniowe,
elementy instalacji elektrycznej, sprzęt oświetleniowy wraz z ak‑
cesoriami, kompleksowe wyposażenie ogrodów, artykuły deko‑
racyjne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły techniczno
‑motoryzacyjne, stal, materiały opałowe, nawozy, zabawki, usługi
marketingowe, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz sieci kompu‑
terowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktualnianie oraz
wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii
reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji
w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i/lub reklamowych.
(111) 314240
(220) 2018 03 19
(210) 483733
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) Ocean Basket Holdings (Proprietary) Limited [A South
African company], Midrand, ZA.
(540) Ocean Basket
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy, pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 08.01.15, 08.01.11
(510), (511) 30 ciasta, ciasteczka, torty.
(111) 314238
(220) 2018 03 19
(210) 483730
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) ZAKRZEWSKI ŁUKASZ VERITRADE, Czempiń, PL.
(540) LOCO

Kolor znaku: szary
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 ryby, owoce morza, mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty
i galaretki z ryb, owoców morza, mięsa i drobiu, produkty mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 43 usługi związane z dostarczaniem żywno‑
ści i/lub napojów, restauracje, bary szybkiej obsługi, fast‑foody, ka‑
wiarnie, jadłodajnie.
(111) 314241
(151) 2018 09 17

(220) 2018 03 19
(441) 2018 05 28

(210) 483745
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(732) GALERIA NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Starogard Gdański, PL.
(540) galeria neptun
(540)

(531) 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 02.07.23
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedial‑
nych oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja,
uaktualnianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, or‑
ganizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji
promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi
w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomo‑
ści, pośrednictwo w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajem
powierzchni na cele handlowe, usługowe i biurowe, usługi i pośred‑
nictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpie‑
czeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem,
usługi wyceny mienia i majątku, 41 usługi w zakresie organizacji wy‑
poczynku i rekreacji, usługi klubów fitness, usługi w zakresie orga‑
nizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie,
prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kultu‑
ralnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów, wido‑
wisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów,
imprez plenerowych, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe.
(111) 314242
(220) 2018 03 19
(210) 483746
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) GALERIA NEPTUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Starogard Gdański, PL.
(540) galeria neptun
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, zielony, żóły
(531) 02.07.23, 24.09.05, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, reklama z wykorzystaniem
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych
oraz sieci komputerowych, rozpowszechnianie, dystrybucja, uaktual‑
nianie oraz wynajmowanie materiałów reklamowych, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, prezentacji, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 36 usługi w zakresie zarzą‑
dzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach obrotu nieruchomościami, wynajem powierzchni na
cele handlowe, usługowe i biurowe, usługi i pośrednictwo finanso‑
we, ubezpieczenia, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie zarządzania mieniem oraz majątkiem, usługi wyceny mie‑
nia i majątku, 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi klubów fitness, usługi w zakresie organizowania rozrywki, pro‑
wadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa:
imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekre‑
acyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali,
festynów, konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, po‑
kazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe.
(111) 314243
(151) 2018 09 17

(220) 2018 03 19
(441) 2018 05 28

(210) 483747
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(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) XENNA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki lecznicze, 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 odchudza‑
nia, 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 toa‑
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do‑
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo‑
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro‑
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion‑
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne,
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun‑
kowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkaża‑
jące, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały dia‑
gnostyczne, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instru‑
menty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy‑
rządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 314244
(220) 2018 03 19
(210) 483749
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.13.08, 26.02.15, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki lecznicze, 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 odchudza‑
nia, 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 toa‑
letowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne do‑
datki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spo‑
żywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, pro‑
dukty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepion‑
ki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne,
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrun‑
kowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkaża‑
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jące, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały dia‑
gnostyczne, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instru‑
menty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przy‑
rządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314245
(220) 2018 03 20
(210) 483760
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) INTER‑VION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) AURI
(510), (511) 3 kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do moco‑
wania sztucznych paznokci, pumeksy do użytku osobistego, sztucz‑
ne paznokcie, sztuczne rzęsy, naklejane ozdoby do paznokci, brokat
kosmetyczny, 8 przybory do manikiuru, przybory do pedikiuru, elek‑
tryczne urządzenia do układania włosów, przybory ręczne do kręce‑
nia włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne
trymery do włosów, maszynki do przycinania włosów w nosie, ręcz‑
ne maszynki do strzyżenia włosów, przyrządy do strzyżenia [ręczne],
maszynki do strzyżenia brody, urządzenia do depilacji, przybory do
depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do włosów, cążki
do paznokci, cążki do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do pa‑
znokci, nożyczki do skórek, pilniki do paznokci, polerki do paznokci
elektryczne lub nieelektryczne, przyrządy do usuwania skórek, na‑
rzędzia do odpychania skórek, zalotki do rzęs, zestawy do manicure,
elektryczne zestawy do manicure, tarki do usuwania zrogowaceń,
zestawy do pedicure, elektryczne zestawy do pedicure, żyletki, brzy‑
twy jednorazowe, brzytwy elektryczne, pęsety, pęsety do depilacji,
przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, maszynki do
golenia, futerały na przyrządy do manicure i pedicure, etui i futerały
na nożyczki, 10 aparaty do masażu, rękawice do masażu, zatyczki do
uszu, 16 temperówki do kredek kosmetycznych, 18 kosmetyczki bez
wyposażenia, kuferki kosmetyczne, 20 poduszki podróżne dmucha‑
ne, lustra toaletowe i lusterka kosmetyczne, 21 gąbki kosmetyczne,
gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, grzebienie, gąbki do ką‑
pieli, myjki do peelingu ciała, mydelniczki, pędzle do golenia, pędzle
kosmetyczne, pędzelki do makijażu, aplikatory kosmetyczne, grze‑
byki do rzęs i spiralki do makijażu, opaski kosmetyczne, przybory
i zestawy toaletowe, kosmetyczki [wyposażone], przybory kosme‑
tyczne, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, etui na
grzebienie, separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas
pedicure, szczoteczki do brwi, przybory toaletowe, szczoteczki do
rąk i paznokci, szczotki do włosów, toaletowe zestawy turystyczne,
szczotki kąpielowe, pasy do mycia ciała, wieszaki na ręczniki, pędz‑
le do farbowania włosów, zestawy do farbowania włosów, miano‑
wicie rękawice gumowe do użytku domowego i miseczki na farby
do włosów, pojemniki na waciki i patyczki higieniczne do użytku
domowego, mydelniczki, dozowniki na mydło, pojemniki na mydło,
kubki, stojaki na papier toaletowy, dozowniki papieru toaletowego,
etui i futerały na szczoteczki do zębów, puderniczki [puste], puder‑
niczki z lusterkiem, kosmetyczne puderniczki [kompakty], futerały
na przybory toaletowe i kosmetyczne, 25 czepki kąpielowe, maski na
oczy do spania, 26 czepki do farbowania włosów, klipsy i klamry do
włosów, elastyczne opaski do włosów, przepaski do włosów, ozdoby
do włosów [inne niż z metali szlachetnych], papiloty, siatki na włosy,
szpilki do kręcenia włosów, wałki do włosów, wsuwki do włosów.
(111) 314246
(220) 2018 03 20
(210) 483758
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) EKO‑VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) MIXIT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 314247
(220) 2018 03 20
(210) 483789
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEW I PTAKÓW SIKORNIK,
Kraków, PL.
(540) Kościuszko
(510), (511) 30 przyprawy warzywne, ziołowe, warzywno‑ziołowe,
cukier, sól kuchenna, pieprz, pieprz ziołowy, aromaty do żywności,
kawa, herbata, kakao, mąka zbożowa, mąka kukurydziana, kukurydza
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mielona, pop‑corn, słodycze, miód, ocet, keczup, majonezy, wyroby
cukiernicze, 32 napoje warzywno‑ owocowe, napoje energetyzujące,
napoje bezalkoholowe.

(111) 314248
(220) 2018 03 21
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów, PL.
(540) DLA Beskid Zdrój
(540)

(210) 483844

Kolor znaku: jasnoszary, szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 06.01.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.
(111) 314249
(220) 2018 03 21
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 23
(732) RAJTER MIROSŁAW, Trzciel, PL.
(540) MACHU PICCHU
(540)

(210) 483845

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kawa.
(111) 314250
(220) 2018 03 21
(210) 483852
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ZASIĘGOWY MODEL PLANOWANIA MAGAZYNÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz‑
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
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antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio‑
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na‑
pędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy

elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to‑
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro‑
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu‑
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑ oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom‑
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero‑
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo‑
niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla‑
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki‑
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys‑
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute‑
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw‑
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode‑
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in‑
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro‑
gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi‑
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza‑
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla‑
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi‑
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze‑
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re‑
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią‑
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha‑
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da‑
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni‑
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi‑
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na‑
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele‑
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro‑

387

niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑ oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko‑
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko‑
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne‑
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac‑
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od‑
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do
zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje
telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania
dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/
filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, od‑
twarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwa‑
rele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, pe‑
riodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościo‑
we, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżów‑
kami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materia‑
ły drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezro‑
cza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo
‑importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi prze‑
prowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promo‑
cja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w za‑
kresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą‑
dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wy‑
ceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsię‑
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie infor‑
macji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu‑
gi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro‑
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/mo‑
delek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne doty‑
czące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo‑
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wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewi‑
zji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji
prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednic‑
twem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS
‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów
dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk tele‑
wizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktyw‑
nym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych,
telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefo‑
nicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek‑
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi do‑
stępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomu‑
nikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo‑
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji pro‑
gramów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinfor‑
matyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy po‑
mocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności te‑
lefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefo‑
nicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu
w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć świa‑
tłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i te‑
lekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usłu‑
gi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi
dostarczania informacji on‑line, usługi zapewniające dostęp do stron
internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym za‑
pewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udo‑
stępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali interneto‑
wych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie
podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne,
organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu
podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja spo‑
łeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw
edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska
człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji,
usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi
studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i ob‑
sługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyj‑
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozryw‑
kowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż re‑
klamowe, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, po‑
kazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publiko‑
wania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektro‑
nicznych on‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedzi‑
ny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkur‑
sów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresaria‑
tów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych,
przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o cha‑
rakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekon‑
kursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
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komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizo‑
wanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzo‑
nych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ogra‑
niczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla
środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonali‑
zowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpa‑
dów, popierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej
wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych pro‑
wadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kultural‑
nych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecz‑
nych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie
krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne
w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki
i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w za‑
kresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych
dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej,
akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla po‑
trzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji nio‑
sących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności,
oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyj‑
ne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, za‑
grożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksual‑
nym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projek‑
towanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, pro‑
gramowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do
postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputero‑
wego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trze‑
cich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku pro‑
mowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządza‑
nie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednic‑
twem witryny internetowej.

(111) 314251
(220) 2018 03 21
(210) 483858
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) SEWERYN MAREK FHU SEWERYN, Kraków, PL.
(540) Galicja
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dże‑
my, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadal‑
ne, grzyby konserwowane, preparaty do produkcji bulionu, cebula
konserwowana, czosnek (konserwowy, dżemy, fasolka konserwowa,
groszek konserwowy, kapusta kwaszona, koncentraty rosołowe,
konserwowane warzywa, owoce konserwowane, pikle: przeciery
warzywne, warzywa suszone, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, cze‑
kolada, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest maka‑
ron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, esen‑
cje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pierożki na ba‑
zie mąki, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), sosy do makaronów,
sosy [przyprawy], suchary, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, su‑
rowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód. grzyby świeże.
(111) 314252
(220) 2018 03 21
(210) 483860
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, PL.
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(540) Camp TIME
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.10, 26.03.05, 26.03.16
(510), (511) 4 naboje z gazem, paliwa gazowe, gazy płynne do sto‑
sowania do celów domowych, 11 latarki, lampy elektryczne, gazo‑
we, kuchenki, kuchenki przenośne, palniki, czajniki, urządzenia do
oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze‑
nia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sa‑
nitarne, 35 usługi sprzedaży towarów: sprzęt turystyczny, kempin‑
gowy, rekreacyjny, artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt wędkarski,
pompki do piłek, odzież, obuwie, nakrycia głowy, namioty, akceso‑
ria i części składowe do namiotów, grille kempingowe i kuchenne,
kuchenne przybory, naczynia, meble kempingowe, meble do przy‑
czep i pojazdów kempingowych, śpiwory, kijki marszowe i trekin‑
gowe, sprzęt i akcesoria do jazdy konnej, rowerowe, plecaki, torby,
torebki, parasole i laski, pojazdy i przyczepy kempingowe oraz ich
części, spojlery do pojazdów kempingowych, urządzenia pozio‑
mujące do przyczep kempingowych, zestawy do składowania do
pojazdów kempingowych, pompki do rowerów i pojazdów, latarki,
lampy elektryczne i gazowe, kuchenki, kuchenki przenośne, palni‑
ki, czajniki, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, przyrządy do przygotowywania
żywności, noże kuchenne i sztućce, pompki ręczne, naboje z ga‑
zem, paliwa gazowe, gazy płynne do stosowania do celów domo‑
wych.
(111) 314253
(220) 2018 03 21
(210) 483866
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) AQUA PROTECT
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czarny, szary
(531) 01.15.21, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 powłoki polimerowe inne niż farby, wodoodporne
ochronne powłoki powierzchniowe, powłoki ochronne do budyn‑
ków, powłoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na beton,
mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią, płynny silikon, kleje
przemysłowe, 2 powłoki z tworzyw sztucznych do celów budow‑
lanych, powłoki ochronne z właściwościami uszczelniającymi do
betonu, powłoki do zabezpieczenia betonu przed wodą, preparaty
używane jako powłoki nadające wodoodporność powierzchniom
budynków, mieszaniny do naprawy betonu, 17 płynny kauczuk,
uszczelnienia wodoodporne, taśmy uszczelniające, taśmy izolacyj‑
ne, substancje do izolacji przeciwwilgociowej budynków, materiały
uszczelniające, materiały izolacyjne, powłoki izolacyjne, wodoszczel‑
ne membrany izolacyjne, materiały izolacyjne do dachów (niebitu‑
miczne), kleje izolacyjne, wypełniacze izolacyjne, izolacyjne masy
uszczelniające, 19 powłoki na powierzchnie z płynnych tworzyw
sztucznych do ochrony przed wilgocią [niebędące farbami], warstwy
izolacyjne dachu.
(111) 314254
(220) 2018 03 21
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) SCHACHTA DAMIAN, Bydgoszcz, PL.
(540) Aroma House

389

(210) 483874

Kolor znaku: fioletowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 3 olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eterycz‑
ne z drzewa sandałowego, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielo‑
we do pielęgnacji włosów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki naturalne do perfum, olejki nielecznicze, olejki perfumowane
do pielęgnacji skóry, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki pimentowe, olejki po opalaniu [kosmetyki],
olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, olejki toaletowe, olejki zapa‑
chowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
oliwki dla niemowląt, oliwki do kąpieli, ołówki do brwi, piżmo (natu‑
ralne), piżmo syntetyczne, piżmo [wyroby perfumeryjne], produkty
do perfumowania pomieszczeń, saszetki perfumowane, saszetki
z potpourri do wkładania do poduszek do aromaterapii, saszetki
zapachowe, saszetki zapachowe do bielizny, saszetki zapachowe do
poduszeczek na oczy, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eterycz‑
ne do użytku przemysłowego, olejki eteryczne do użytku w proce‑
sach produkcyjnych, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki eteryczne do stoso‑
wania w aromaterapii, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki
eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne,
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki do włosów, olejki
do twarzy, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do pie‑
lęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do perfum i zapachów, olejki do
opalania [kosmetyki], olejki do opalania do celów kosmetycznych,
olejki do opalania, olejki do odżywiania włosów, olejki eteryczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne
jako zapachy do prania, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne z cytry‑
ny, kadzidła w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające
[kunko], kosmetyki w formie olejków, naturalne olejki do celów
oczyszczających, naturalne olejki eteryczne, naturalne środki per‑
fumeryjne, olejek bergamotowy, olejek do kąpieli, olejek do skórek
wokół paznokci, olejek do układania włosów, olejek do włosów,
olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek la‑
wendowy do użytku kosmetycznego, olejek mirtowy surowy, olejek
migdałowy, olejek różany, olejek różany do celów kosmetycznych,
olejek sosnowy, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], ole‑
jek ułatwiający czesanie, olejek z drzewa herbacianego, olejki de‑
stylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do
ciała w sprayu, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do
kąpieli nielecznicze, olejki do masażu, aromaty do ciast (olejki ete‑
ryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do perfum,
aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w po‑
staci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci olejków
esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eterycz‑
ne], aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, aro‑
maty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, aromatyczne olejki
do kąpieli, aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, aromatyczne
potpourri, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku
kosmetycznego, chusteczki perfumowane, ciastka (aromaty do-)
[olejki eteryczne], cytrynowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki ete‑
ryczne, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrak‑
ty perfum, ekstrakty z kwiatów, ekstrakty ziołowe do celów kosme‑
tycznych, esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, kadzidełka,
kadzidełka na patyczkach, kadzidła w aerozolu.
(111) 314255
(220) 2018 03 22
(210) 483885
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BOBOGAST
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawie‑
sin.

(111) 314256
(220) 2018 03 22
(210) 483886
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) POL‑SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) PRADO
(510), (511) 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe półfabrykaty drewniane, drzwi drew‑
niane, futryny drewniane, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, okna
niemetalowe, okna i okiennice niemetalowe, okna drewniane, profile
niemetalowe, profile drewniane, 35 usługi sprzedaży drzwi i okien,
usługi sprzedaży osprzętu, okuć do drzwi i okien.
(111) 314257
(220) 2018 03 22
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Lully
(540)

(210) 483889

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 środki zmiękczające skórę (emolienty), artykuły pielę‑
gnacyjne dla dzieci i niemowląt, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
puder do ciała dla dzieci, 5 nawilżone chusteczki kosmetyczne, pie‑
luszki dziecięce.
(111) 314258
(220) 2018 03 22
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ ACTIVE
(540)

(210) 483890

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 02.01.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, lecznicze
dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, napoje witaminizowane,
29 batony na bazie orzechów i nasion, nasiona jadalne, 30 batoniki,
wysoko proteinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe i energe‑
tyczne, 32 napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje izoto‑
niczne, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, niegazowa‑
ne napoje bezalkoholowe.
(111) 314259
(220) 2018 03 22
(210) 483915
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Dzień dobry Biznes
(510), (511) 35 doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo, pomoc i konsultacje w zakresie
planowania, organizowania, zakładania, prowadzenia, administro‑
wania, zarządzania i rozwoju działalności gospodarczej, doradztwo,
konsultacje i pomoc w dziedzinie promocji działalności gospodar‑
czej, doradztwo i konsultacje w zakresie tworzenia, strategii roz‑
woju i wyceny marki, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie agencji importowo‑eksportowych, 36 usługi finansowe,
usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
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bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapi‑
tałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart
debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi w zakresie
dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredyto‑
wych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokony‑
wanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi
doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi doradcze w zakre‑
sie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzie‑
lania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek
i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy,
zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usłu‑
gi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarzą‑
dzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hi‑
potecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, usługi w za‑
kresie bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, pozyskiwa‑
nie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi agencji nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nie‑
ruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywa‑
nia wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet
na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe,
udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i ak‑
tywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji
giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy,
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut,
usługi sponsorowania finansowego, sponsorowanie i finansowanie
działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, spor‑
towe oraz ekologiczne, 41 usługi edukacyjne, edukacja w zakresie
prawa gospodarczego, prawa unijnego, dotacji unijnych, eksportu,
importu, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie działalności go‑
spodarczej, bankowości, finansów, ubezpieczeń, podatków, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie reklamy, promocji, marketingu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z pozyskiwaniem i ob‑
sługą klientów, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
balów, imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji biznesowych, szkoleń, kursów, seminariów,
wykładów, warsztatów, usługi informacji o edukacji i szkoleniach
w dziedzinie działalności gospodarczej, bankowości, finansów,
ubezpieczeń, podatków, elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, publikowanie książek i czasopism elektronicz‑
nych dotyczących działalności gospodarczej, bankowości, finansów,
ubezpieczeń, podatków, publikacja materiałów edukacyjnych doty‑
czących działalności gospodarczej, bankowości, finansów, ubezpie‑
czeń, podatków, usługi tworzenia publikacji multimedialnych i inter‑
netowych.

(111) 314260
(220) 2018 03 23
(210) 483942
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) TYMKIEWICZ PIOTR INA SERWIS, Koszalin, PL.
(540) INA PREMIUM HAUS
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, agencje nieruchomości,
usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję,
sprzedaż nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, organizo‑
wanie wynajmu nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości,
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usługi doradcze dotyczące nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieru‑
chomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi w za‑
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.

(111) 314261
(220) 2018 03 23
(210) 483953
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) NAWROCKI CLINIC
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
44 usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 314262
(220) 2018 03 23
(210) 483954
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) CHRYSTECZKO BARTOSZ MANUKA MEDICAL,
Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) MANUKA MEDICAL
(540)

(531) 03.13.24, 26.15.09, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów spożyw‑
czych i kosmetycznych, w szczególności miodu i wyrobów na bazie
miodu oraz olejów spożywczych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 314263
(220) 2018 03 23
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały, PL.
(540) GO leasing
(540)

(210) 483955
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(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 ekspertyzy, wyceny podatkowe, doradztwo podat‑
kowe, ekspertyzy z działalności gospodarczej, doradztwo specjali‑
styczne w zakresie działalności gospodarczej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, 36 wycena nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieru‑
chomym, inwestycje kapitałowe, doradztwo w sprawach ubezpie‑
czeniowych, 41 poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, or‑
ganizowanie i obsługa konferencji, 42 badania prawne, usługi praw‑
nicze, sporządzanie opinii i analiz prawnych, zastępstwo prawne
i procesowe, zarządzanie w zakresie prawa autorskiego, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej.
(111) 314266
(220) 2018 03 23
(210) 483969
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) STAWISKA RENATA MARENMED, Warszawa, PL.
(540) MARENMED
(510), (511) 36 wynajem apartamentów, mieszkań, 44 usługi stoma‑
tologiczne, medyczne.
(111) 314267
(220) 2018 03 23
(210) 483970
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 04
(732) SKOWRON MARCIN FIRMA ODZIEŻOWA BARBARAS,
Sztombergi, PL.
(540) BARBARAS
(510), (511) 25 odzież dziecięca, pajace, śpiochy, kaftaniki, body,
spódnice, sukienki, bluzy, bluzki, bolerka, koszule, koszulki, t‑shir‑
ty, spodnie, spodenki, szorty, legginsy, getry, bezrękawniki, kurtki,
płaszcze, kombinezony, piżamy, szlafroki, nakrycia głowy, nakrycia
głowy dla dzieci, czapki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym tak‑
że on‑line wyrobów oraz materiałów dziewiarskich, odzieży i nakryć
głowy.
(111) 314268
(220) 2018 03 23
(210) 483996
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.03, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie finansowania zakupów na raty
‑leasing, finansowanie leasingu pojazdów.
(111) 314264
(220) 2018 03 23
(210) 483966
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice, PL.
(540) TYGRYSEK
(510), (511) 3 ziołowa maść kosmetyczna.
(111) 314265
(220) 2018 03 23
(210) 483968
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JGA GINCKAJ,
MORAWIEC, OLSZEWSKI, STANKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA,
Katowice, PL.
(540) JGA DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, beżowy
(531) 01.15.19, 02.03.01, 02.03.05, 19.13.15, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
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mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314269
(220) 2018 03 23
(210) 483997
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) APAP Junior
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, beżowy
(531) 02.05.01, 02.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 314270
(220) 2018 03 23
(210) 483998
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, beżowy
(531) 02.05.01, 02.05.02, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 314271
(220) 2018 03 23
(210) 483999
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 07
(732) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 26.02.07, 26.05.01,
26.05.06, 26.13.25
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
żywice sztuczne w stanie surowym, żywice epoksydowe, tworzywa
sztuczne nieprzetworzone, środki chemiczne dla przemysłu, gumy
(materiały do klejenia) do celów przemysłowych, preparaty chemicz‑
ne do lutowania, 6 drobne wyroby metalowe, sprzączki z metali nie‑
szlachetnych, haki metalowe do użytku w budownictwie, metalowe
kołki zabezpieczające, metalowe tuleje kotwowe, sprężyny [drobnica
metalowa], kotwy, metalowe kątowniki stalowe, dźwigary metalowe,
śruby do łączenia przewodów, metalowe, wiązadła metalowe, śruby
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, wsporniki metalowe
dla budownictwa, materiały konstrukcyjne metalowe, złącza kabli
metalowe [nieelektryczne], kable metalowe nieelektryczne, kominy
metalowe, okładziny metalowe [budowlane], zaciski do rur i kabli,
metalowe, pierścienie metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, gwoździe, dysze z metalu,
nakrętki z metalu, kołki metalowe, zatyczki metalowe, haczyki z drutu,
materiały zbrojeniowe do betonu, metalowe, nity metalowe, liny meta‑
lowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, śruby metalowe, rury i rurki
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ze stali, metalowe zawory inne niż części maszyn, kołki do ścian, me‑
talowe, uszczelki metalowe, drut metalowy z metali nieszlachetnych,
16 szkoleniowe i dydaktyczne materiały z wyjątkiem aparatów, książ‑
ki, druki, dokumenty drukowane, publikacje informacyjne, periodyki,
czasopisma okresowe, fotografie, obrazy i reprodukcje graficzne, ma‑
teriały piśmienne, 17 sztuczne żywice [półprodukty], akrylowe żywice
[półprodukty], taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, szczeliwa, związki chemiczne do uszczel‑
niania przecieków, włókno szklane do izolacji, kształtki, niemetalowe,
do rur elastycznych, uszczelki niemetalowe, materiały izolacyjne, taśmy
izolacyjne, izolatory, złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, folie
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, pierścienie gumowe, korki
gumowe, lepkie szczeliwa i mieszanki uszczelniające, nici gumowe nie
dla włókiennictwa, 20 śruby niemetalowe, zaciski do przewodów i rur
niemetalowe, kołnierze do mocowania rur niemetalowe, nakrętki nie‑
metalowe, zatyczki niemetalowe, kołki niemetalowe, kołki rozporowe
niemetalowe, nity niemetalowe, śruby [wkręty] niemetalowe.

(111) 314272
(220) 2018 03 23
(210) 484004
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) CZARNECKI PIOTR A&P, Rokitno‑Majątek, PL.
(540) MAŁA GRUZJA
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi restauracji w zakresie
żywności i napojów gruzińskich, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, restauracje oferujące dania na wynos, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradców w za‑
kresie win, serwowanie napojów alkoholowych, usługi kateringowe,
usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo
‑towarzyskich, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów].
(111) 314273
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) NIELSEN EWA EVE, Poznań, PL.
(540) eve
(540)

(210) 484012

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi
medyczne: opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, pielęgniarstwo
geriatryczne, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzę‑
tu medycznego, wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego
ochronie zdrowia, usługi w zakresie zdrowia psychicznego: psycho‑
terapia, konsultacje psychologiczne.
(111) 314274
(220) 2018 03 26
(210) 484015
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 07
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) PRO DEFENCE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt
ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub
mieszanych zawierające żywe kultury bakterii, prebiotyki i inne na‑
turalne substancje wpływające na poprawę funkcjonowania układu
pokarmowego i wzrost naturalnej odporności organizmu, dodatki od‑
żywcze zawierające probiotyki i/lub prebiotyki dla ryb, skorupiaków
i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych,
słonowodnych lub mieszanych, dodatki do karmy przywracające florę
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jelitową dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących
w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych, pre‑
paraty zawierające probiotyki i/lub prebiotyki dla ryb, skorupiaków
i innych zwierząt ozdobnych żyjących w biotypach słodkowodnych,
słonowodnych lub mieszanych, preparaty i suplementy diety wspo‑
magające trawienie dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych
żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub miesza‑
nych, 31 pokarmy dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych
żyjących w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych
w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, proszków, żeli,
past, premiksów, płynów, suszone, mrożone i liofilizowane naturalne
pokarmy dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących
w biotypach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych, pokar‑
my dla ryb, skorupiaków i innych zwierząt ozdobnych żyjących w bio‑
typach słodkowodnych, słonowodnych lub mieszanych zawierające
preparaty odżywcze (nie do celów medycznych).

(111) 314275
(220) 2018 03 26
(210) 484023
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) BESEL
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 silniki indukcyjne elektryczne 3‑fazowe oraz 1‑fazowe
do przemysłu.
(111) 314276
(220) 2018 03 26
(210) 484026
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ŚLIWIŃSKI BOGDAN ACUNI‑NIKUMA, Klaudyn, PL.
(540) NIKUMA
(510), (511) 11 sprzęt AGD zawarty w klasie 11, w tym instalacje
i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, filtry powietrza,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze sprzętem AGD, insta‑
lacjami i urządzeniami do uzdatniania powietrza, sprzętem medycz‑
nym, filtrami powietrza.
(111) 314277
(220) 2018 03 26
(210) 484028
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ŚLIWIŃSKI BOGDAN ACUNI‑NIKUMA, Klaudyn, PL.
(540) ACUNI
(510), (511) 11 sprzęt AGD zawarty w klasie 11, w tym instalacje
i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, urządzenia i instalacje klimatyzacyjne, filtry powietrza,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze sprzętem AGD, insta‑
lacjami i urządzeniami do uzdatniania powietrza, sprzętem medycz‑
nym, filtrami powietrza.
(111) 314278
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 07
(441) 2018 05 07
(732) STOLARZ ŁUKASZ, Wieliczka, PL.
(540) Print Pack PP
(540)

(210) 484032

Kolor znaku: czarny, beżowy, niebieski, czerwony, żółty
(531) 26.05.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, ak‑
tówki [artykuły biurowe], akwaforty [grafika], artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, biuletyny informacyjne, broszury, chłonne ar‑
kusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,chusteczki do
nosa papierowe, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe‑
],etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety owijki na bu‑
telki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, folia
samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety‑
zacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folie z bą‑
belkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, kalendarze,
karton, materiały opakowaniowe amortyzujące, do wyściełania
z papieru lub kartonu, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], pa‑
pier, papier do maszyn rejestrujących, papier do zawijania, papier
higieniczny, papier parafinowany, papier pergaminowy, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papie‑
rowe, taśma klejąca [materiały piśmienne], torby papierowe, torby
papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, to‑
rebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, torebki do pako‑
wania [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, czyszcze‑
nie okien, czyszczenie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho,
pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, renowacja odzieży,
wulkanizacja opon i ich naprawy, naprawy i wynajem pralek, wy‑
pożyczanie maszyn do czyszczenia, wyważanie opon, zamiatanie
dróg, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, barwienie
futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie tkanin, dekaty‑
zowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, druk sitowy, drukowa‑
nie,drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, introligatorstwo, laminowanie, nabłyszczanie futer,
niszczenie odpadów i śmieci, obróbka przetwarzania odpadów,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, oczysz‑
czanie powietrza, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, powlekanie
galwaniczne, recykling odpadów i śmieci, sortowanie i przetwarza‑
nie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, wybielanie
tkanin, zabezpieczanie futer przed molami,zabezpieczanie tkanin
przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin.

(111) 314279
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) SZENEJKO GRZEGORZ, Biała Podlaska, PL.
(540) Go Logis Zawsze na dobrej drodze
(540)

(210) 484037

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 39 spedycja, chroniony transport przedmiotów warto‑
ściowych, logistyka transportu, rezerwacja transportu, transport,
usługi transportu samochodami silnikowymi, powietrzny (trans‑
port-), transport morski, transport kolejowy.
(111) 314280
(220) 2018 03 26
(210) 484039
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) SHCHUPAK LILIYA, SZCZUPAK TOMASZ LILIA COLLECTION
SPÓŁKA CYWILNA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Lilia COLLECTION
(540)

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, berety, apaszki, bie‑
lizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, bluzki,
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kombinezony, buty sportowe, buty sznurowane, czapki, dzianina,
dżerseje, fartuchy, garnitury, getry, kalosze, kamizelki, kaptury, ką‑
pielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki, kurtki wełniane lub futrzane
z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nauszniki, obuwie pla‑
żowe, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, okucia me‑
talowe do obuwia, osłony, daszki do czapek, paski, pantofle domowe
i kąpielowe, pasy do przechowywania pieniędzy, płaszcze, palta,
płaszcze kąpielowe, podkoszulki, półbuty, rajstopy, rękawiczki i ręka‑
wiczki z jednym palcem, sandały, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice,
staniki, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry,
szaliki, szelki, szlafroki, trykoty, T‑shirty, zapiętki do obuwia, żakiety
pikowane, wyprawki dziecięce [odzież].

(111) 314281
(220) 2018 03 26
(210) 484041
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) JS FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) E ELITE GYM&amp;FITNESS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety
składające się z aminokwasów, witaminy i preparaty witaminowe,
28 ekspandery [ćwiczenia], hantle do podnoszenia ciężarów, hantle
kettlebell, ławki do podnoszenia ciężarów, piłki do ćwiczeń, stacjo‑
narne rowery treningowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwi‑
czenia], artykuły i sprzęt sportowy, 41 fitness kluby, prowadzenie
zajęć fitness, usługi fitness klubów, sport i fitness, treningi zdrowotne
i treningi fitness, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi trener‑
skie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], udostępnianie obiektów
i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu.
(111) 314282
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) PODOLEC ZYGMUNT, Kraków, PL.
(540) abcMED HITS
(510), (511) 10 urządzenia do inhalacji.

(210) 484051

(111) 314283
(220) 2018 03 26
(151) 2018 08 14
(441) 2018 04 30
(732) DUSZA NATALIA GYM HERO, Trzciana, PL.
(540)
(540)

(210) 484057

(531) 26.04.03, 24.15.01, 26.13.25
(510), (511) 18 torby, plecaki sportowe, uniwersalne torby sportowe,
kosmetyczki, saszetki biodrowe, torebki na biodra [nerki], torebki
‑paski, torebki‑paski na biodra, 21 bidony [puste], naczynia do mie‑
szania koktajli [shakery], kubki, termosy [butelki termiczne], pojem‑
niki termoizolacyjne na napoje, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
opaski przeciwpotne.
(111) 314284
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 21
(732) TRĘBECKA JOANNA G25, Poznań, PL.
(540) G25

(210) 484080
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(540)

moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługa pro‑
wadzenia platformy internetowej do zamawiania posiłków, napojów,
żywności on‑line.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części maszyn, elektrody, narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, obrabiarki, piły, śrubokręty elektryczne, wiertar‑
ki, szlifierki, 8 brzeszczoty do pił, dłuta, narzędzia skrawające, frezy,
wiertła, gwintowniki, oprawki do rozwiertaków, oprawki do wier‑
teł, ostrza, pilniki, płytki wieloostrzowe, nawiertaki, rozwiertaki,
pogłębiacze, imadła, kątowniki, klucze, kosiarki ogrodowe ręczne,
narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia ścierne, nitownice,
9 czujniki, dalmierze, kątowniki do mierzenia, mikrometry, przyrządy
pomiarowe, suwmiarki, wysokościomierze.
(111) 314285
(220) 2018 03 26
(210) 484083
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) SIEWIERA GRZEGORZ FILMAT, Praszka, PL.
(540) FILMAT
(510), (511) 7 maszyny do pakowania, maszyny do pakowania w fo‑
lię, owijarki, tunele obkurczające, zgrzewarki, linie technologiczne do
pakowania, ciągi transportowe, transportery, oraz części zamienne
do maszyn do pakowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicz‑
nej, także za pomocą sieci Internet maszyn do pakowania, akceso‑
riów do maszyn do pakowania, części zamiennych dla maszyn do
pakowania, urządzeń elektronicznych wspomagających ruch fizycz‑
ny pracę maszyn do pakowania, oprogramowania komputerowego
dla maszyn do pakowania, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importo‑
wo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi rekla‑
mowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii
publicznej, 37 usługi montażowe, instalacyjne, konserwacyjne i ser‑
wisowe w zakresie przemysłowych linii technologicznych w szcze‑
gólności maszyn do pakowania.
(111) 314286
(220) 2018 03 26
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 21
(732) SC PROXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tu Szama!
(540)
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(210) 484087

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.13.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie promocji handlu, infor‑
macja o działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja kompu‑
terowej bazy danych, marketing, prezentowanie produktów (żywno‑
ści) w Internecie‑media dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing
w dziedzinie doradztwa handlowego, outsourcing w dziedzinie ca‑
teringu, porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, prezentowanie produktów żywnościowych w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży posiłków i żywno‑
ści dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług dotyczących zaopatrywania w żywność i napoje, po‑

(111) 314287
(220) 2018 03 27
(210) 484093
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Verbascon
(540)

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz‑
nych, 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 dietetycz‑
nych, 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) 314288
(220) 2018 03 27
(210) 484120
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 21
(732) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno, PL.
(540) ERGOFERM
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurniki metalowe,
7 mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 11 instalacje automa‑
tyczne do zaopatrywania drobiu w wodę, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, aparatura do suszenia paszy, 21 niemecha‑
niczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystry‑
butorów wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane
podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt gospo‑
darskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwie‑
rząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez
zwierzęta, koryta dla drobiu, betonowe poidła dla ptaków, kurniki
niemetalowe, prefabrykowane segmentowe kurniki, nie z metalu,
prefabrykowane kurniki wykonane z materiałów innych niż metal,
37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn.
(111) 314289
(220) 2018 03 27
(210) 484122
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 21
(732) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno, PL.
(540) ERGOFARMA
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurniki metalowe,
7 mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 11 instalacje automa‑
tyczne do zaopatrywania drobiu w wodę, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, aparatura do suszenia paszy, 21 niemecha‑
niczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystry‑
butorów wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane
podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt gospo‑
darskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na pokarm dla zwie‑
rząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez
zwierzęta, koryta dla drobiu, betonowe poidła dla ptaków, kurniki
niemetalowe, prefabrykowane segmentowe kurniki, nie z metalu,
prefabrykowane kurniki wykonane z materiałów innych niż metal,
37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn.
(111) 314290
(220) 2018 03 27
(210) 484125
(151) 2018 09 10
(441) 2018 05 21
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) BIOLOGICUM
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
balsamy do ust.
(111) 314291
(220) 2018 03 27
(210) 484134
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO ‑PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE OTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice, PL.
(540) OTECH
(510), (511) 7 drzwi wind, mechanizmy wind, podnośniki, windy bu‑
dowlane, przenośne przenośniki wind, sterowniki do wind, windy
i podnośniki, napędy elektryczne do wind, urządzenia napędowe
do wind, napędy do drzwi kabin windowych, przekładnie zębate do
wind osobowych, windy pasażerskie do budynków, dźwigi osobowe,
dźwigi linowe, dźwigi towarowe, dźwigniki hydrauliczne, dźwigniki
elektryczne, haki do dźwigów, zaciski do dźwigów, stojaki do dźwi‑
gników hydraulicznych, 9 ogniwa słoneczne, ogniwa słoneczne do
wytwarzania energii elektrycznej, 11 klimatyzatory, filtry do klima‑
tyzacji, urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, prze‑
nośne klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, wentylatory do sys‑
temów wentylacji, wentylatory pokojowe, wentylatory wyciągowe,
instalacje wentylacyjne, urządzenia wytwarzające ciepło, kotły, kotły
grzewcze, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły
grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrze‑
wania wody, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe
do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe
do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły kominkowe do
domowych instalacji ciepłej wody, 37 naprawa wind, konserwacja
wind, instalacja wind, naprawy lub konserwacja wind, usługi mon‑
tażu wind, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów,
naprawa i konserwacja wind, montaż maszyn w zakresie ciepłownic‑
twa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, 42 usługi projektowe
w zakresie ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji,
doradztwo techniczne, usługi serwisowe w zakresie ciepłownictwa,
ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, projektowanie i planowanie
techniczne oczyszczalni wody, projektowanie oczyszczalni ścieków,
opracowanie koncepcji technologii uzdatniania wody.
(111) 314292
(220) 2018 01 23
(210) 481513
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) KASPRZAK WANDA ARTYSTYCZNY SALON ŚLUBNY WANDA,
Częstochowa, PL.
(540) Wanda
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 24.09.02
(510), (511) 25 odzież.
(111) 314293
(220) 2018 01 24
(210) 481514
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Berimal Forte
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
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mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314294
(220) 2018 02 22
(210) 482677
(151) 2018 08 22
(441) 2018 04 23
(732) Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H., Wiedeń,
AT.
(540) Metalcord
(510), (511) 7 sprzęgła do maszyn, sprzęgła inne niż do pojazdów lą‑
dowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych z wyjątkiem
stosowanych do pojazdów lądowych oraz części do nich, części me‑
chanizmów napędu, inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie do
maszyn, przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, przenośniki
i pasy do przenośników, przenośniki taśmowe, przenośniki, maszyny
transportowe, bezzałogowe przenośniki transportujące.
(111) 314295
(220) 2018 02 23
(210) 482725
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) RÜCKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski, PL.
(540) Rücken
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 materace piankowe.
(111) 314296
(220) 2018 02 26
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 23
(732) STATIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) STATIMA
(540)

(210) 482779

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, granatowy
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi agencji kredytowych obejmujące usługi biur
kredytowych, sporządzanie umów kredytowych, spłaty ratalne,
usługi agencji ściągania wierzytelności oraz należności, usługi agen‑
cji nieruchomości obejmujące zarządzanie, administrowanie i po‑
średnictwo nieruchomościami i majątkiem nieruchomym oraz usłu‑
gi likwidacji przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi i analizy finansowe, sponsorowanie i transakcje finansowe,
operacje bankowe i finansowe, weryfikacja czeków, usługi powierni‑
cze, 45 badania i usługi prawne.
(111) 314297
(220) 2018 02 26
(210) 482815
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
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(540) Pekao Investment Management
(540)

(531) 03.04.04, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07,
29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar‑
ty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług banko‑
wych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne‑
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da‑
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urzą‑
dzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urzą‑
dzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak‑
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czyt‑
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra‑
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, admini‑
strowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredy‑
towe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we
wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych
stosunkach bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych
i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach
krajowych i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania porę‑
czeń i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi gieł‑
dowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi,
transakcje w zakresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia ob‑
sługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie,
emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, gwa‑
rantowanie emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfe‑
rowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych,
pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, doradztwo i groma‑
dzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi
depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, do‑
kumentów i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi
finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi plano‑
wania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi,
usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie funduszami powierni‑
czymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usłu‑
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gi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsul‑
tingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasin‑
gowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finanso‑
wanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie
kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dys‑
kontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych,
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizo‑
wanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe,
ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie.

(111) 314298
(220) 2018 02 27
(210) 482856
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Botanical Care
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 314299
(220) 2018 02 27
(210) 482857
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Botanical story
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 314300
(220) 2018 02 27
(210) 482859
(151) 2018 09 11
(441) 2018 04 23
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Botanical Way
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny in‑
tymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie,
dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do ce‑
lów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(111) 314301
(220) 2018 02 27
(210) 482868
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Azuledin
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(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji
skóry i okolic intymnych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki kosmetycz‑
ne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, płynne kremy
kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, prepa‑
raty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących, preparaty
do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku osobistego, prepa‑
raty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do stosowania w choro‑
bach skóry i błon śluzowych, leki i wyroby medyczne do stosowania
w chorobach skóry i błon śluzowych okolic intymnych, środki prze‑
ciwzapalne, środki przeciwbakteryjne, środki odkażające, środki
przeciwświądowe, środki do higieny okolic intymnych.

(111) 314302
(220) 2018 02 27
(210) 482869
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Caledin
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, ekstrakty ziołowe do
celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosme‑
tyczne, płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny
pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodo‑
rujących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 leki i wyroby medyczne do
stosowania w profilaktyce odleżyn.
(111) 314303
(220) 2018 02 27
(210) 482879
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) ATEECC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Explore Poland, Explore Quality
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzi‑
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dzie‑
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontak‑
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach han‑
dlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych, (pozyskiwanie danych do-), negocjowa‑
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjo‑
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biz‑
nesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towa‑
rów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko‑
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyj‑
na, reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalno‑
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospo‑
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darczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usłu‑
gi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą‑
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednic‑
twa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług te‑
lekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich: usługi public relations, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię‑
biorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla‑
mowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców towarów i usług.

(111) 314304
(220) 2018 02 28
(210) 482887
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG
GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz, PL.
(540) GRUNTPOL
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 31 świeże owoce, jarzyny, warzywa, nasiona, ziarna, zbo‑
że w ziarnach nieprzetworzone, pszenica, kukurydza, orzechy, rośliny
i naturalne kwiaty, drzewa (rośliny), choinki, krzewy, sadzonki, cebul‑
ki kwiatowe, owoce runa leśnego, zioła świeże, grzyby, groch świeży,
korzenie spożywcze, ziemniaki, buraki, cebula świeża, pasze, pasza
dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, otręby, słód, dodatki do pasz (nie
do celów leczniczych), kasza dla zwierząt, mączka dla zwierząt, napo‑
je dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, siano, słoma, zwie‑
rzęta żywe, drób żywy, ryby żywe, 33 napoje alkoholowe, napoje al‑
koholowe destylowane, ekstrakty alkoholowe, wódka, wino, whisky,
brandy, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty
z alkoholem, kirsz, nalewki, gorzkie nalewki, miód pitny, likiery, kok‑
tajle, 40 przetwarzanie płodów rolnych, młynarstwo, mrożenie żyw‑
ności, wędzenie żywności, wytłaczanie owoców, ubój zwierząt.
(111) 314305
(220) 2018 02 28
(210) 482901
(151) 2018 09 10
(441) 2018 04 23
(732) AGO ESPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AGO Esports
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne przysto‑
sowane do użytku z komputerami, mianowicie klawiatury kompute‑
rowe, joysticki, myszki komputerowe, podkładki pod mysz, monito‑
ry komputerowe, sprzęt audio, słuchawki, torby i plecaki specjalnie
przystosowane do przechowywania komputerów, oprogramowanie
komputerowe, okulary 3D, oprogramowanie użytkowe do telefonów
inteligentnych, kable do smartfonów, etui na smartfony, paski do
telefonów komórkowych, telefony komórkowe, ładowarki do tele‑
fonów inteligentnych, sprzęt komputerowy [hardware], komputery,
oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, oprogramowanie do gier do pobrania na telefony
komórkowe, pliki muzyczne do pobierania, odtwarzacze płyt DVD,
słuchawki do smartfonów, pióra świetlne [ekranopisy] elektronicz‑
ne, okulary ochronne, słuchawki [zakładane na głowę), komputery
przenośne [notebooki], drukarki komputerowe, podstawki do smart‑
fonów, klawiatury do smartfonów, smartfony, tablety, komputery
ubieralne [wearable computers], przenośne ładowarki, podzespoły
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baterii do smartfonów, bezprzewodowe słuchawki do uszu, słuchaw‑
ki do gier w wirtualnej rzeczywistości, nagrania wideo do pobrania,
magnesy dekoracyjne, interfejsy do komputerów, skanery, gry kom‑
puterowe, gry wideo, naklejki wizualne, 14 wyroby jubilerskie, kamie‑
nie szlachetne i półszlachetne, zegarki i przyrządy zegarmistrzow‑
skie, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały do ryso‑
wania i materiały dla artystów, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
naklejki, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki, torby,
plecaki, parasolki i parasole, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
przybory kuchenne i zastawa stołowa, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i po‑
ścielowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do
zabawy, sprzęt do gier wideo oraz gier komputerowych, artykuły gim‑
nastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 30 żywność gotowa, goto‑
we dania, przekąski, ziarna zbóż i inne ziarna, chipsy, chipsy z ziaren,
chipsy i tortilla, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, krakersy, prec‑
le, popcorn, paluszki, batony, chrupki, kukurydza prażona, orzeszki
i kukurydza prażona polewane masą, sosy, dipy i salsy, przekąski na
bazie ziaren i przetworów zbożowych, wyroby cukiernicze i piekarni‑
cze, słodycze, ciastka, ciasteczka, biskwity, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamo‑
wych, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produk‑
tów, promocja i zarządzanie profesjonalnym zespołem sportowym
gier, gier komputerowych, gier wideo, public relations, zarządzanie
biznesowe, usługi merchandisingu, doradztwo w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców oprogramowania do gier, gier wideo
i gier komputerowych, sprzedaż detaliczna online obejmująca opro‑
gramowanie komputerowe, a mianowicie, oprogramowanie do gier,
gry wideo, gry komputerowe, programy do gier, narzędzia oprogra‑
mowania komputerowego i powiązanych z nimi towarów w postaci
pendrivów, banków energii, materiałów biurowych, zabawek, masko‑
tek, breloczków, zawieszek, ubrań, nakryć głowy, dystrybucja w za‑
kresie oprogramowania komputerowego, a mianowicie, sprzedaż
oprogramowania do gier, gier wideo, gier komputerowych, progra‑
mów do gier i narzędzi oprogramowania komputerowego, naklejek
wizualnych, 38 hosting elektronicznego portalu gier, gier kompute‑
rowych i gier wideo, agencje informacyjne, nadawanie bezprzewo‑
dowe, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie telewizji ka‑
blowej, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], informacja o telekomunikacji, zapewnianie do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do
baz danych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom‑
puterową, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, przesyłanie on‑line kartek z życzeniami,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie telegramów, transmisja plików
cyfrowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
wypożyczanie modemów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie faksów, transmisja progra‑
mów radiowych, usługi telekonferencyjne, usługi poczty głosowej,
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, łącz‑
ność telegraficzna, usługi telefoniczne, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, elektroniczne imprezy
sportowe oraz gier, w tym komputerowych i wideo, turnieje i kon‑
kursy, edukacja, szkolenia, produkcja filmów i seriali, udostępnianie
filmów on‑line, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie
papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach
komputerowych, zapewniania dostępu do portali online w Interne‑
cie, leasing czasu dostępu do gier online, wynajmowanie obiektów
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sportowych, usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sie‑
ci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on‑line z sieci
komputerowej, 42 analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, opracowywanie projektów technicznych, usługi inży‑
nieryjne, instalacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, monitoring sys‑
temów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen‑
tów na formę elektroniczną, udostępnienie wyszukiwarek interne‑
towych, projektowanie systemów komputerowych, wynajmowanie
serwerów WWW, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wy‑
pożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting stron inter‑
netowych, powielanie programów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, programowanie komputerów, pro‑
jektowanie gier komputerowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi prowadzenia restauracji oraz barów, usługi hoteli
i moteli.

(111) 314306
(220) 2018 02 28
(210) 482912
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, w tym do be‑
tonu, ceramiki i metalu, środki konserwujące do betonu z wyjątkiem
farb i olejów, chemiczne środki konserwujące do metalu, kleje, w tym
kleje przemysłowe i budowlane, grunty do ścian, grunty reaktywne,
grunty macierzyste, ceramika techniczna, tworzywa sztuczne zawar‑
te w tej klasie, 2 farby betonu, farby i powłoki gruntowe, mieszanki
gruntujące, 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne farby, folie, ta‑
śmy i tkaniny, przewody, osłony i izolatory ceramiczne, osłony i izo‑
latory ceramiczne, siatki niemetalowe, tworzywa sztuczne półprze‑
tworzone, styropian i izolacyjne produkty styropianowe, materiały
do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych, żywice syntetyczne
i półprzetworzone, 19 niemetalowe materiały budowlane i wykoń‑
czeniowe, w tym niemetalowe rury i osłony do rur, beton i elemen‑
ty betonowe, produkty bitumiczne, ceramika budowlana, cement,
wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane, techniczne i izolacyjne,
kamień budowlany, spoiwa murarskie, drewno budowlane, nieme‑
talowe konstrukcje, listwy i płyty budowlane, 37 usługi budowlane
i remontowe budynków, wykonywanie izolacji i dociepleń.
(111) 314307
(220) 2018 02 28
(210) 482914
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Królestwo ciepła
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02
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(510), (511) 1 spoiwa i środki konserwacji budynków, w tym do be‑
tonu, ceramiki i metalu, środki konserwujące do betonu z wyjątkiem
farb i olejów, chemiczne środki konserwujące do metalu, kleje, w tym
kleje przemysłowe i budowlane, grunty do ścian, grunty reaktywne,
grunty macierzyste, ceramika techniczna, tworzywa sztuczne zawar‑
te w tej klasie, 2 farby betonu, farby i powłoki gruntowe, mieszanki
gruntujące, 17 materiały uszczelniające, izolacyjne i termoizolacyjne
naturalne, syntetyczne i półprzetworzone, izolacyjne farby, folie, ta‑
śmy i tkaniny, przewody, osłony i izolatory ceramiczne, siatki nieme‑
talowe, tworzywa sztuczne półprzetworzone, styropian i izolacyjne
produkty styropianowe, materiały do dociepleń, izolacji wodnych
i dźwiękowych, żywice syntetyczne i półprzetworzone, 19 niemeta‑
lowe materiały budowlane i wykończeniowe, w tym beton i elemen‑
ty betonowe, produkty bitumiczne, ceramika budowlana, cement,
wapno, gips, glina, granit, szkło budowlane, techniczne i izolacyjne,
kamień budowlany, spoiwa murarskie, drewno budowlane, nieme‑
talowe konstrukcje, listwy i płyty budowlane, 37 usługi budowlane
i remontowe budynków, wykonywanie izolacji i dociepleń.

(111) 314308
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 19
(441) 2018 04 09
(732) KALINOWSKI JERZY ARTPLEX, Pepłowo, PL.
(540) artplex design & production
(540)

(210) 482921

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 składane stoiska ekspozycyjne, ekspozytory wiszące,
ekspozytory stojące, przesłony ekspozycyjne, urządzenia do eks‑
pozycji plakatów, kasety do ekspozycji biżuterii, przenośne panele
wystawiennicze do celów ekspozycyjnych, meble do ekspozycji pro‑
duktów w punktach sprzedaży, urządzenia do ekspozycji wizytówek
i ulotek, stojaki na menu, stojaki wystawowe, stojaki na wizytówki,
stojaki na ulotki, 35 agencja public relations, badanie rynku, doradz‑
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie informa‑
cji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za
pośrednictwem stron internetowych, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, marketingowych i promocyjnych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, groma‑
dzenie informacji związanych z reklamą, kampanie marketingowe,
informacja marketingowa, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń re‑
klamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, opracowywanie kampanii promocyj‑
nych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszuki‑
warek internetowych, marketing bezpośredni, marketing dotyczący
promocji, marketing internetowy, marketing w ramach wydawania
oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych i promo‑
cji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowy‑
wanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, orga‑
nizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promo‑
cyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, planowanie strategii
marketingowych, plakaty reklamowe, pośrednictwo w zakresie re‑
klamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wize‑
runku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tożsamości korporacyjnej, pomoc w zarządzaniu w zakresie promo‑
cji działalności gospodarczej, produkcja i dystrybucja reklam radio‑
wych i telewizyjnych, produkcja filmów reklamowych, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie broszur re‑
klamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie mate‑
riałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on‑line, produkcja reklam,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja materiałów
reklamowych i reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamo‑
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wych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja
promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizual‑
nych, promocja sprzedaży, promocja serii filmów na rzecz osób trze‑
cich, promowanie działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w cza‑
sopismach, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmio‑
tów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowywanie
kampanii reklamowych, reklama i marketing, reklama i usługi rekla‑
mowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udo‑
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
udostępnianie raportów marketingowych, umieszczanie reklam,
usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli do
celów reklamowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usłu‑
gi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie tożsamości
korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w za‑
kresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy, 40 drukowanie,
drukowanie sitowe, drukowanie offsetowe, drukowanie zdjęć, druko‑
wanie cyfrowe, usługi poligraficzne, oprawa dokumentów, oprawa
książek, usługi introligatorskie, registrowanie, twarda oprawa do‑
kumentów, oprawa zeszytowa, falcowanie, dziurkowanie, obróbka
drewna, obróbka metalu.

(111) 314309
(220) 2015 02 16
(210) 439000
(151) 2018 09 07
(441) 2015 06 08
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) RECEPTO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 03.11.01, 03.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do celów naukowych, preparaty
do konserwowania środków farmaceutycznych, surowce chemiczne.
(111) 314310
(220) 2017 10 31
(210) 478531
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmigiel, PL.
(540) ALVO
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pako‑
wania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materia‑
ły i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe
elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetwo‑
rzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszla‑
chetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, okapy
metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe,
wieszaki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalowe, pojemniki
do szczotek i płynów metalowe, inne niż używane w gospodarstwie do‑
mowym, zbiorniki metalowe, metalowe dozowniki ręczników i papieru
toaletowego, wiadra metalowe do transportu, wiadra metalowe do
przechowywania nie do użytku w gospodarstwie domowym, ogrodze‑
nia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe,
boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy me‑
talowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalo‑
we, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrz‑
nego, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji,
osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian
działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe,
9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyj‑
ne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, urzą‑
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne
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i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy miernicze, do wy‑
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowa‑
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, magnesy,
magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemy‑
słowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania się na
powierzchni], dozowniki, wiadra przeciwpożarowe, 10 aparaty i instru‑
menty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycz‑
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne
lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiają‑
ce poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, aparaty, instrumenty oraz meble do prosektoriów,
kozetki metalowe do badań wykonane specjalnie do użytku medycz‑
nego, 20 meble, akcesoria meblowe wyposażenia szpitali, sal operacyj‑
nych, gabinetów medycznych, drabiny i ruchome schody, niemetalowe,
pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów:
drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien‑
ne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalo‑
we konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścien‑
ne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kosze
metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, zlewozmywaki metalowe,
umywalki metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny
metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe,
kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalowe, pojemniki
do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalo‑
we, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy
metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów
metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki me‑
talowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje
metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okła‑
dziny ścian działowych metalowe, okładziny sufitów podwieszanych
metalowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz
multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochron‑
ne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogra‑
mowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy
miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządze‑
nia nawigacyjne oraz naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne oraz
do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i dema‑
gnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego,
akcesoria ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], aparaty i in‑
strumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycz‑
nych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne
lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiają‑
ce poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, aparaty oraz instrumenty i meble oraz wyposaże‑
nie do prosektoriów i zakładów pogrzebowych, instalacje i urządzenia
do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sa‑
nitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do
suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do
użytku przemysłowego i domowego, przewody i urządzenia do trans‑
portu gazów spalinowych, instalacje do obróbki przemysłowej, kolek‑
tory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia
chłodzące i zamrażające dla celów medycznych i klinicznych jak również
dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [in‑
stalacje sanitarne] do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy
oraz okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przeno‑
śne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufi‑
ty niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria meblowe
wyposażenia szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych,
niemetalowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz
spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe plansze oraz stoiska wysta‑
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wowe i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
40 budowa maszyn na zamówienie, kucie artykułów metalowych na
zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, montaż na zamówienie
elektronicznych części składowych do urządzeń medycznych, montaż
na zamówienie elektronicznych części składowych do urządzeń komu‑
nikacyjnych, montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów
na rzecz osób trzecich, montowanie produktów dla osób trzecich, pro‑
dukcja mebli na zamówienie, produkcja na zamówienie elementów,
urządzeń i obwodów półprzewodnikowych, produkcja na zamówienie
narzędzi dla osób trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń medycz‑
nych dla osób trzecich.

(111) 314311
(220) 2017 11 04
(210) 478634
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) WOLTYŃSKI ARTUR ARTUREX, Warszawa, PL.
(540) pizza z radości
(510), (511) 43 pizzerie, usługi barowe, usługi restauracji, przygoto‑
wywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, wynajem pomiesz‑
czeń na uroczystości towarzyskie, obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 314312
(220) 2010 03 02
(210) 367149
(151) 2018 09 26
(441) 2010 06 07
(732) „EUROCOSMETICS” Jarosław Starczewski, Częstochowa, PL.
(540) X control HAIRSPRAY
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, bordowy
(531) 26.02.01, 26.04.02, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 barwniki kosmetyczne, kosmetyki upiększające, farby
i lakiery do włosów, środki do usuwania lakierów, lotony do celów
kosmetycznych, kosmetyki, preparaty do makijażu, dezodoranty do
użytku osobistego jako wyroby perfumeryjne, mieszaniny zapacho‑
we, neutralizatory do trwalej ondulacji, produkty perfumeryjne, pły‑
ny do pielęgnacji włosów, środki do nadawania połysku, preparaty
do kręcenia włosów.
(111) 314313
(220) 2017 11 09
(210) 478752
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 07
(732) SZECHNICKI ADRIAN ADAM AUTO‑TIP, Obora, PL.
(540) RASL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 12 części samochodowe.
(111) 314314
(220) 2017 11 09
(210) 478761
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) t Warszawski Transport Publiczny
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
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(111) 314315
(220) 2017 11 17
(210) 479147
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) MRC TRADE M&R CISZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Toruń, PL.
(540) Pablo FILTER TUBES
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.02, 29.01.11
(510), (511) 34 bibułki papierosowe, bloczki bibuły papierosowej,
popielniczki dla palaczy, tytoń, papierosy, papierosy elektroniczne,
zapalniczki, zapałki, 35 usługi reklamowe i promocyjne.
(111) 314316
(220) 2017 12 27
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) Mars, Incorporated, McLean, US.
(540) m
(540)

(210) 480523

(531) 08.01.25, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 czekoladowe wyroby cukiernicze, wyroby cukier‑
nicze, czekolada, cukierki, desery, 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 sztucz‑
ny), proszki do sporządzania lodów, wyroby cukiernicze mrożone,
musy czekoladowe, sorbety, aromaty do napojów inne niż olejki ete‑
ryczne, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, owoce w cze‑
koladzie, orzechy w czekoladzie, przekąski na bazie zbóż, granola,
batony na bazie granoli, pasty czekoladowe do smarowania, pasty
kakaowe do smarowania, sosy czekoladowe, preparaty do usztyw‑
niania bitej śmietany, syropy czekoladowe, polewy w postaci syropu,
mąka.
(111) 314317
(220) 2016 04 14
(151) 2018 09 13
(441) 2016 10 10
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) pop!
(540)

(210) 454770

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 24.17.04, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał, mleko, produkty mleczne, produkty mlecz‑
ne do produkcji lodów, bita śmietana, oleje i tłuszcze jadalne, oleje
i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snac‑
ków, 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 kandyzowa‑
ne orzechy, ziarna i nasiona, owoce suszone i kandyzowane, mrożone
owoce, lukrowane owoce, chrupki owocowe, owocowe chipsy, skórki
owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy odtłuszczone, chipsy ziem‑
niaczane, napoje z produktów mlecznych, 30 słodycze, słodycze do
ssania, słodycze ozdobne na choinkę, bożonarodzeniowe, wielka‑
nocne, walentynkowe i inne okazjonalne, wyroby cukiernicze, pierni‑
ki, ciastka, ciasta, biszkopty, brioszki, chałwa, chipsy zbożowe, gofry,
herbatniki, krakersy, suchary, wafle, cukierki, cukierki miętowe, kar‑
melki, pastylki, pomadki, pralinki, czekolada, wyroby czekoladowe,
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czekoladki twarde i nadziewane, pralinki, lizaki, lody, sosy do lodów
i deserów, marcepan, musy czekoladowe i deserowe, napoje czekola‑
dowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mle‑
kiem, napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcorn,
przekąski zbożowe, wyroby czekoladowe i cukiernicze na bazie pra‑
żonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion,
ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachi‑
dowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszo‑
nych, orzechy, migdały, ziarna i nasiona w polewie, dekoracje cukier‑
nicze do ciast, galaretki owocowe, żelki, kuwertura, posypki cukrowe,
posypki czekoladowe, lody, mrożone jogurty, sorbety, mrożone de‑
sery 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 detalicz‑
nej, 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 ja‑
dalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, prze‑
tworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren
i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych orzechów,
ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzo‑
nych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych
i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chru‑
pek owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek
ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych,
napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, sło‑
dyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych,
walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych,
pierników, ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbo‑
żowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków,
cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek,
czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i na‑
dziewanych, pralinek, lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów
i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekola‑
dowych z mlekiem, napojów kakaowych z mlekiem, napojów kawo‑
wych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy,
popcornu, przekąsek zbożowych, wyrobów czekoladowych i cu‑
kierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych,
kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów, orzechów, orzechów la‑
skowych, 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, migda‑
łów, 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, mar‑
keting, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizo‑
wanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych..

(111) 314318
(220) 2014 02 03
(210) 424432
(151) 2018 09 10
(441) 2014 05 26
(732) IMEX‑PIECHOTA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) IMEX PIECHOTA DOSTARCZAMY CIEPŁO DO TWOJEGO DOMU
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony, czarny
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 4 brykiety drewniane, brykiety materiałów palnych, bry‑
kiety węglowe, drewno opałowe, koks, podpałki, pył węgłowy, wę‑
giel kamienny, węgiel frakcjonowany, pelety opałowe oleje opałowe,
drewno kominkowe, węgieł brunatny, brykiety z torfu, 19 materiały
budowlane niemetalowe: piaski, żwiry i grysy, drewno budowla‑
ne, kamień budowlany, glina i kaolin, deski i krokwie dachowe, na‑
wierzchnie tłuczniowe, szkło budowlane, tarcica, 35 analizy i badania
rynkowe, usługi porównywania cen materiałów opałowych, handel
detaliczny i hurtowy opałem, analiza kosztów, prezentowanie pro‑
duktów w mediach, ogłoszenia reklamowe, promocja sprzedaży
materiałów opałowych, zamówienia handlowe, zaopatrzenie osób
trzecich w opał, 39 dostarczanie towarów i dystrybucja materiałów
energetycznych i opałowych, pośrednictwo frachtowe, transport
kolejowy i samochodowy materiałów energetycznych i opałowych,
magazynowanie i informacja o magazynowaniu, pakowanie towa‑
rów, wypożyczanie pojazdów samochodowych do przewozu ma‑
teriałów energetycznych i opałowych, za i rozładunek materiałów
sypkich, składowanie materiałów energetycznych i opałowych,
transport tych materiałów barkami, wynajmowanie magazynów.

(111) 314319
(220) 2014 02 24
(210) 425193
(151) 2018 09 07
(441) 2014 06 09
(732) PINIS PIOTR, PINIS JACEK CAMARELO SPÓŁKA CYWILNA,
Częstochowa, PL.
(540) CAMARELO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, wózki
golfowe, wózki bagażowe i na zakupy, wózki inwalidzkie, wózki trój‑
kołowe, wózki rowerowe, koła do wózków dziecięcych, inwalidzkich,
kółka samonastawne do wózków dziecięcych i inwalidzkich, amor‑
tyzatory zawieszenia do wózków dziecięcych, hamulce do wózków
dziecięcych, ogumienie do kół do wózków dziecięcych, opony do
wózków dziecięcych, siatki bagażowe do wózków dziecięcych, in‑
walidzkich, krzesełka bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki bezpie‑
czeństwa dla dzieci do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
do pojazdów, kosze przystosowane do wózków, pokrowce na wózki
dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe i ochronne, pokrycia wóz‑
ków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, budki
do wózków dziecięcych, podwozia do wózków dziecięcych, 18 nosi‑
dełka do noszenia dzieci i niemowląt, z wyłączeniem nosidełek do
noszenia dzieci i niemowląt wykonanych ze skóry i imitacji skóry,
temblaki do noszenia niemowląt, z wyłączeniem temblaków do no‑
szenia niemowląt wykonanych ze skóry i imitacji skóry, 20 chodziki
dla dzieci, dekoracje przestawne, łóżeczka dla małych dzieci, łóżecz‑
ka dla niemowląt, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucznych, jaśki
jako poduszki, kojce dla dzieci, maty do kojców dla dzieci, kołyski,
kosze niemetalowe, kosze z pokrywką jako bieliźniarki, wyroby ko‑
szykarstwa, materace zawarte w klasie, meble, parawany jako meble,
poduszki, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki, wieszaki na
ubrania, wyroby stolarstwa meblowego, wysokie krzesła dla dzieci,
24 narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kapy na łóżka jako narzu‑
ty, bielizna pościelowa, kołderki do przykrywania nóg, moskitiery,
pledy podróżne, pokrycie na materace, poszewki, pościel, przeście‑
radła, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, 28 balony do zabawy,
domki dla lalek, wózki dla lalek, zabawki, gry automatyczne lub na
żetony, gry planszowe, gry towarzyskie, puzzle, grzechotki, huśtaw‑
ki, karty do gry, klocki jako zabawki, piłki do gry, ubranka dla lalek,
łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek, łamigłówki, konie na biegunach
jako zabawki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetle‑
niowych i słodyczy, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, rowery tre‑
ningowe stacjonarne, sanki, układanki, choinki z materiałów synte‑
tycznych, stojaki do choinek, pojazdy jako zabawki, hulajnogi jako
zabawki, zabawki ruchome, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo‑
wać te towary na stronie Internetowej w sklepie i hurtowni dotyczą‑
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cej sprzedaży wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, fotelików
bezpieczeństwa dla dzieci, zabawek, gier, mebli i następujących to‑
warów dla dzieci: sanek, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, ozdób
choinkowych z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy,
choinek z materiałów syntetycznych, stojaków do choinek, narzut
i narzut pikowanych oraz kap na łóżka, bielizny pościelowej, pościeli,
prześcieradeł, poszewek, przykryć na łóżka i materace, kołderek do
przykrywania nóg, moskitier, pledów podróżnych, ręczników tek‑
stylnych,nosidełek do noszenia dzieci i niemowląt, z wyłączeniem
nosidełek do noszenia dzieci i niemowląt wykonanych ze skóry i imi‑
tacji skóry, temblaków do noszenia niemowląt, z wyłączeniem tem‑
blaków do noszenia niemowląt wykonanych ze skóry i imitacji skóry,
chodzików dla dzieci, dekoracji przestawnych, łóżeczek dla małych
dzieci, łóżeczek dla niemowląt, dzieł sztuki z drewna, wosku, gip‑
su lub tworzyw sztucznych, figurek z drewna, wosku lub tworzyw
sztucznych, jaśków jako poduszki, kojców dla dzieci, mat do kojców
dla dzieci, kołysek, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką jako
bieliźniarek, wyrobów koszykarstwa, materacy zawartych w klasie
20, parawanów jako mebli, poduszek, pojemników niemetalowych
do składowania i transportu, pościeli, oprócz bielizny pościelowej,
skrzynek na zabawki, wieszaków na ubrania, wyrobów stolarstwa
meblowego, wysokich krzeseł dla dzieci .

(111) 314320
(220) 2014 02 24
(210) 425195
(151) 2018 09 07
(441) 2014 06 09
(732) SZYMCZAK GRZEGORZ, PINIS PIOTR COLETTO SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa, PL.
(540) coletto
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 18.01.01, 18.01.19, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, wózki
golfowe, wózki bagażowe i na zakupy, wózki inwalidzkie, wózki trój‑
kołowe, wózki rowerowe, koła do wózków dziecięcych, inwalidzkich,
kółka samonastawne do wózków dziecięcych i inwalidzkich, siatki
bagażowe do wózków dziecięcych, inwalidzkich, krzesełka bezpie‑
czeństwa dla dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze przystosowane
do wózków, pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdesz‑
czowe i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych, podwozia
do wózków dziecięcych, 18 nosidełka do noszenia dzieci i niemow‑
ląt, z wyłączeniem wykonanych ze skóry i imitacji skóry, temblaki
do noszenia niemowląt, z wyłączeniem wykonanych ze skóry i imi‑
tacji skóry, 20 chodziki dla dzieci, dekoracje przestawne, łóżeczka
dla małych dzieci, łóżeczka dla niemowląt, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, wosku lub
tworzyw sztucznych, jaśki jako poduszki, kojce dla dzieci, maty do
kojców dla dzieci, kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką
jako bieliźniarki, wyroby koszykarstwa, materace zawarte w klasie,
meble z wyłączeniem łóżeczek dla dzieci, parawany jako meble,
poduszki, pojemniki niemetalowe do składowania i transportu, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki, wieszaki na
ubrania, wyroby stolarstwa meblowego z wyłączeniem łóżeczek dla
dzieci, wysokie krzesła dla dzieci , 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary na stronie internetowej oraz w sklepie i hurtow‑
ni dotyczące sprzedaży: wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich,
fotelików bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, towarów dla dzie‑
ci takich jak: nosidełka do noszenia dzieci i niemowląt wykonane nie
ze skóry i imitacji skóry, pasów bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz‑
dach, temblaki do noszenia niemowląt, z wyłączeniem wykonanych
ze skóry i imitacji skóry, chodziki dla dzieci, dekoracje przestawne,
łóżeczka dla małych dzieci, łóżeczka dla niemowląt, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna,
wosku lub tworzyw sztucznych, jaśki jako poduszki, kojce dla dzieci,
maty do kojców dla dzieci, kołyski, kosze niemetalowe, kosze z po‑
krywką jako bieliźniarki, wyroby koszykarstwa, materace zawarte
w klasie 20, parawany jako meble, poduszki, pojemniki niemetalowe
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do składowania i transportu, pościel, oprócz bielizny pościelowej,
skrzynki na zabawki, wieszaki na ubrania, wyroby stolarstwa meblo‑
wego, wysokie krzesła dla dzieci .

(111) 314321
(220) 2018 03 30
(210) 484350
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) WITEK MACIEJ, WITEK BARTŁOMIEJ BUNTO SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnów, PL.
(540) BUNTO
(510), (511) 16 tablice suchościeralne, tablice na notatki, tablice su‑
chościeralne o właściwościach magnetycznych, tablice suchościeral‑
ne wykonane ze szkła, artykuły biurowe, materiały piśmienne, marke‑
ry, pisaki kolorowe, uchwyty do markerów, flamastry ścieralne, gąbki
do tablic, flipcharty, 20 meble, meble wykonane ze szkła, blaty stoło‑
we, blaty stołowe wykonane ze szkła, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu materiałów biurowych,
materiałów piśmiennych, tablic suchościeralnych, preparatów do
czyszczenia tablic, markerów, gąbek do tablic, uchwytów do marke‑
rów, magnesów, flipchartów, mebli i blatów wykonanych ze szkła.
(111) 314322
(220) 2018 04 19
(210) 485080
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań, PL.
(540) PYRKON
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności zjaz‑
dów związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, or‑
ganizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami
z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organi‑
zowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wystaw związanych z literaturą, grami i filmami z ga‑
tunku fantastyki, pokazy filmowe, w szczególności filmów z gatunku
fantastyki, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.
(111) 314323
(220) 2017 12 07
(151) 2018 09 19
(441) 2018 03 19
(732) DUDEK MARCIN DUDEK, Łęczna, PL.
(540) GB GRUBA BUŁA
(540)

(210) 479843

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy z mięsem, kanapki z mięsem, hamburgery,
35 sprzedaż napojów i żywności, sprzedaż dań gotowych, w tym
dań z mięsem, hamburgerów, usługi w zakresie sprzedaży towarów
towarzyszących żywności, w tym opakowań na żywność, naczyń,
sztućców, naczyń i sztućców jednorazowego użytku, tacek, serwe‑
tek, doradztwo w zakresie franczyzy, usługi reklamowe w zakresie
usług gastronomicznych, 43 usługi gastronomiczne, wytwarzanie
gotowych posiłków i dań, w tym hamburgerów, catering, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barów, kawiarni, restauracji, barów szybkiej obsługi i pozosta‑
łe usługi gastronomiczne.
(111) 314324
(220) 2018 03 02
(210) 483008
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław, PL.
(540) CYCLOREG
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceu‑
tyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, plastry
i materiały opatrunkowe, środki odkażające.
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(111) 314325
(220) 2018 03 02
(210) 483009
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA,
Wrocław, PL.
(540) ADPROCTIN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty i preparaty farmaceu‑
tyczne i weterynaryjne, substancje dietetyczne do celów leczni‑
czych, preparaty witaminowe, preparaty ziołowe, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, plastry
i materiały opatrunkowe, środki odkażające.
(111) 314326
(220) 2018 03 12
(210) 483400
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) LEEMON DEMON
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.12, 04.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo imbirowe, napoje bezal‑
koholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne,
soki i napoje warzywno‑owocowe, soki i napoje warzywne, owoco‑
we oraz warzywno‑owocowe z dodatkiem mikro‑i/lub makroele‑
mentów i/lub witamin, gazowane i niegazowane wody mineralne
i smakowe, produkty do wytwarzania napojów bezalkoholowych:
wyciągi, esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących,
33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyro‑
by winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, napo‑
je alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy,
napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe.
(111) 314327
(220) 2018 03 15
(210) 483582
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) DURASAN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Płońsk, PL.
(540) Gymshaker
(510), (511) 5 odżywki dla sportowców, suplementy diety do celów
leczniczych, preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji spor‑
towych, 10 pasy masujące do odchudzania, pasy podtrzymujące
mięśnie brzucha, pasy do celów leczniczych, przyrządy do masażu
kosmetycznego, masażery, aparaty do masażu, rękawice do masażu,
25 odzież sportowa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy,
28 artykuły sportowe i gimnastyczne, akcesoria treningowe, urzą‑
dzenia do ćwiczeń, przyrządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne
do gimnastyki, rzutki, strzałki do gry, piłki, worki treningowe, sprzęt
sportowy, sprzęt do fitness: rowerki, hantle, ławki, rowery treningo‑
we stacjonarne, torby na sprzęt sportowy, 35 usługi reklamy, promo‑
cja sprzedaży, sprzedaż detaliczna i hurtowa takich towarów jak: od‑
żywki dla sportowców, suplementy diety do celów leczniczych, pasy
masujące do odchudzania, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha,
pasy do celów leczniczych, przyrządy do masażu kosmetycznego,
masażery, aparaty do masażu, rękawice do masażu, odzież sporto‑
wa, obuwie sportowe, sportowe nakrycia głowy, artykuły sportowe
i gimnastyczne, akcesoria treningowe, urządzenia do ćwiczeń, przy‑
rządy gimnastyczne, przyrządy mechaniczne do gimnastyki, rzutki,
strzałki do gry, piłki, worki treningowe, sprzęt sportowy, sprzęt do fit‑
ness, rowerki, hantle, ławki, rowery treningowe stacjonarne, torby na
sprzęt sportowy, 41 usługi edukacyjne, usługi sportowe, usługi klu‑
bów zdrowia (fitness), usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, szkole‑
nia w zakresie zdrowia, udostępnianie obiektów i sprzętu w dziedzi‑
nie zdrowia i sprawności fizycznej, informacja w zakresie ww. usług,
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44 ochrona zdrowia, udostępnianie sprzętu i obiektów oraz usług
ośrodków służących poprawie kondycji fizycznej.

(111) 314328
(220) 2018 03 16
(210) 483613
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) home&profi
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.13
(510), (511) 1 preparaty bakteriobójcze do celów innych niż medycz‑
ne i weterynaryjne, preparaty antybakteryjne nie ujęte w innych
klasach, substancje aktywne jako pochłaniacze, chemiczne dodatki
grzybo‑i bakteriobójcze, 3 preparaty antystatyczne do celów domo‑
wych, preparaty do czyszczenia, preparaty do szorowania, antyper‑
spiranty, dezodoranty do użytku domowego, środki dezodorujące,
preparaty do mycia, preparaty do zmywania podłóg, posadzek,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa do‑
mowego, środki do konserwacji skóry jako pasty, preparaty do pielę‑
gnacji mebli, mydła, emulsje i mydła w płynie, preparaty do odtłusz‑
czania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do
zmywania pasty do podłóg i powłok podłogowych, środki, preparaty
i woski do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do
prania, wywabiacze plam, środki do pielęgnacji i konserwacji samo‑
chodów, preparaty do klimatyzacji i inne produkty chemii samocho‑
dowej zawarte w tej klasie, preparaty do nabłyszczania, preparaty do
konserwacji wnętrza samochodu, płyny do spryskiwaczy szyb, płyny
i pianki do dywanów i tapicerki, 5 środki dezynfekcyjne do celów hi‑
gienicznych, preparaty do niszczenia grzybów, środki przeciw rozto‑
czom.
(111) 314329
(220) 2018 03 16
(210) 483624
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) EDO ART & FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Asia DELI delikatesy azjatyckie
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, prowadzenie sklepu z to‑
warami: sosy, przyprawy, cukier, mleko, napoje bezalkoholowe, oleje,
makarony, ryże, mąki, dania gotowe, glony, warzywa, grzyby, mary‑
naty, przekąski, pasty przyprawowe, śmietanki kokosowe, suszone
liście owoców, tofu, herbaty, słodycze, napoje egzotyczne, zupy in‑
stant, sushi, dressingi, konfitury, dżemy, kawy, owowce, misy, miski,
kadzidełka, akcesoria do sushi, breloki, talerze, zestawy prezentowe,
noże, czajniki żeliwne, zestawy do sake, zestawy do herbaty, puszki
na herbatę, figurki, lalki, łyżki, czarki, kubki, 39 usługi magazynowa‑
nia, schładzania i pakowania towarów.
(111) 314330
(220) 2018 03 19
(210) 483726
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, PL.
(540) UNIA LESZNO
(510), (511) 25 ubiory sportowe, 41 organizacja zawodów i imprez
sportowych, organizacja i prowadzenie szkolenia.
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(111) 314331
(220) 2018 03 28
(210) 484146
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lipniki Stare, PL.
(540) fast
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 rolety do okien, rolety wewnętrzne, żaluzje we‑
wnętrzne, żaluzje niemetalowe, żaluzje wewnętrzne listwowe, ża‑
luzje pionowe (wewnętrzne), wertykalne 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: bambu‑
sowe, z koralików i z plecionek, okiennice wewnętrzne, 24 okienne
tkaniny dekoracyjne, produkty do zasłaniania okien, firanki, kotary,
zasłony z surowców włókienniczych, zasłony z tworzyw sztucz‑
nych i naturalnych, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych w tym
uchwyty do zasłon, falbany z tkanin, sznury i pasy tekstylne, lambre‑
kiny, poszewki do zasłon.
(111) 314332
(220) 2018 03 28
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIAŁYSTOK NEW POP FESTIVAL
(540)

(210) 484171

(531) 27.05.01, 26.05.22
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, ki‑
nematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
i/lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy kompu‑
terowe, programy komputerowe udostępnianie on‑line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, opro‑
gramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalno‑
ści wydawniczej, 16 druki, kalendarze, książki, gazety, czasopisma,
wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury,
publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do
nauczania z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy, almana‑
chy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa
muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, ar‑
tykuły piśmiennicze, torby papierowe, 35 usługi w zakresie reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem
plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii rekla‑
mowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem czasu antenowe‑
go, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno
‑reklamowych, usługi w zakresie badania rynku, badania opinii

publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa handlo‑
wych lub reklamowych pokazów mody, wystaw, giełd i targów, orga‑
nizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o cha‑
rakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi doradztwa
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w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pre‑
numerata gazet dla osób trzecich, 38 usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz sateli‑
tarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomu‑
nikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualno‑
ści, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu
do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek
internetowych, zarządzania kontami abonentów, rozpowszechnia‑
nie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń teleko‑
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców
usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do glo‑
balnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i na‑
grań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji
zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie
informacji SMS‑em, przesyłanie informacji z zastosowaniem urzą‑
dzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony
III generacji, smartfony, laptopy, pagery, udostępnianie internetowe‑
go forum dyskusyjnego, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom]
on‑line dla serwisów społecznościowych, 41 usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze) i reporterskie, publika‑
cje elektroniczne on‑line książek i periodyków, usługi reporterskie,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji on‑line i elektronicznych, montaż programów radiowych)
i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja filmów i nagrań wideo, produkcja reklam radiowych i te‑
lewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i re‑
alizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem,
rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, or‑
ganizowanie i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, or‑
ganizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizo‑
wanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów
i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, usługi związane z grami
losowymi i zakładami wzajemnymi, 42 tworzenie programów kom‑
puterowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami
komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie two‑
rzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie baz on‑line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, projektowanie materiałów promocyjno‑reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów kompute‑
rowych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi.
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(111) 314335
(220) 2018 03 28
(210) 484201
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) FABRYKA NARZĘDZI FANAR SPÓŁKA AKCYJNA,
Ciechanów, PL.
(540) MasterTAP
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 gwintowniki i narzynki wysokowydajne maszynowe
lub obsługiwane mechanicznie.
(111) 314336
(220) 2018 03 28
(210) 484202
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) WANDEL ADAM, Górki, PL.
(540) CCIUSTITA
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce
prawniczej i ekonomicznej, edukacja, kształcenie praktyczne, in‑
formacja o edukacji, doskonalenie zawodowe w dziedzinie prawa,
doradztwo zawodowe, publikowanie tekstów i książek o tematy‑
ce prawniczej, publikacje elektroniczne on‑line książek i periody‑
ków o tematyce prawniczej, obsługa oraz udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, porady w zakresie prawa, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 45 usłu‑
gi prawne, świadczenie kompleksowych usług prawnych, obsługa
prawna, porady prawne i zastępstwo procesowe, doradztwo praw‑
ne, mediacja, usługi rejestracyjne prawne, usługi wsparcia prawne‑
go, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne,
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu za‑
spokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpie‑
czeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, tworzenie umów, usługi
prawnika indywidualnego, wsparcie prawne transakcji handlowych,
obsługa prawna i prawne doradztwo korporacyjne, tworzenie zaso‑
bów prawnych, nadzór prawny, analizy prawne, badanie stanu praw‑
nego i analiza prawna podmiotów gospodarczych, obsługa prawna
fuzji, przekształceń i połączeń, tworzenie struktur prawnych.
(111) 314337
(220) 2018 03 28
(210) 484203
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) WANDEL ADAM, Górki, PL.
(540) IUSTITA AEQUITAS SEQUITUR LEGEM CONSENSUS FACIT
LEGEM
(540)

(111) 314333
(220) 2018 03 28
(210) 484172
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) g‑mesh
(510), (511) 10 siatka chirurgiczna dla celów ginekologicznych.
(111) 314334
(220) 2018 03 28
(210) 484196
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) WITKOWSKI JACEK KAJETAN, Warszawa, PL.
(540) Czyste Łapki
(510), (511) 44 strzyżenie zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,
zabiegi higieniczne dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt
domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt domowych, pielęgnacja urody zwierząt, usługi
kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, higiena
i pielęgnacja urody zwierząt, usługi salonów piękności dla zwierząt
domowych, strzyżenie psów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi
w zakresie pielęgnacji psów, usługi kosmetyczne dla kotów.

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnozłoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 02.03.16, 17.03.02, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce
prawniczej i ekonomicznej, edukacja, kształcenie praktyczne, in‑
formacja o edukacji, doskonalenie zawodowe w dziedzinie prawa,
doradztwo zawodowe, publikowanie tekstów i książek o tematy‑
ce prawniczej, publikacje elektroniczne on‑line książek i periody‑
ków o tematyce prawniczej, obsługa oraz udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, porady w zakresie prawa, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 45 usłu‑
gi prawne, świadczenie kompleksowych usług prawnych, obsługa
prawna, porady prawne i zastępstwo procesowe, doradztwo praw‑
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ne, mediacja, usługi rejestracyjne prawne, usługi wsparcia prawne‑
go, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania prawne,
usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu za‑
spokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpie‑
czeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej, tworzenie umów, usługi
prawnika indywidualnego, wsparcie prawne transakcji handlowych,
obsługa prawna i prawne doradztwo korporacyjne, tworzenie zaso‑
bów prawnych, nadzór prawny, analizy prawne, badanie stanu praw‑
nego i analiza prawna podmiotów gospodarczych, obsługa prawna
fuzji, przekształceń i połączeń, tworzenie struktur prawnych.

(111) 314338
(220) 2018 03 29
(210) 484224
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) TRZCIŃSKI SŁAWOMIR, TRZCIŃSKI DARIUSZ, TRZCIŃSKI
JANUSZ PODŁOGI SPÓŁKA CYWILNA, Powałczyn, PL.
(540) MAZURSKA DESKA podłogi dębowe
(540)

(111) 314339
(220) 2018 03 29
(210) 484252
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) CENTRUM NAUKOWO‑BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO
‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Józefów, PL.
(540) CNBOP‑PIB
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 26.13.25
(510), (511) 41 informacja o edukacji, usługi w zakresie edukacji
i kształcenia, organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, semi‑
nariów, sympozjów i konferencji, usługi szkoleniowe, usługi szkół,
usługi w zakresie prowadzenia techników, szkół policealnych, szkół
wyższych, szkół podyplomowych, kursów zawodowych, usługi wy‑
dawnicze, kształcenie praktyczne [pokazy], 42 prowadzenie nauko‑
wych i technicznych usług i badań w zakresie sygnalizacji pożaru
i automatyki pożarniczej, stałych urządzeń gaśniczych, oddymiania
pożarowego, instalowania i serwisu gaśnic, zabezpieczenia przeciw‑
pożarowego i oddzieleń przeciwpożarowych, przemysłowa analiza
i usługi badawcze w zakresie sygnalizacji pożaru i automatyki po‑
żarniczej, stałych urządzeń gaśniczych, oddymiania pożarowego,
instalowania i serwisu gaśnic, zabezpieczenia przeciwpożarowego
i oddzieleń przeciwpożarowych, doradztwo w sprawie zabezpie‑
czeń przeciw pożarowych obiektów mieszkalnych i przemysłowych,
ekspertyzy inżynieryjne w zakresie systemów ochrony przeciwpo‑
żarowej, zabezpieczenia i ochrony ppoż. obiektów, projektowanych
systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpieczenia kon‑
strukcji metalowych, drewnianych, z tworzyw sztucznych i tkanin
środkami ognioodpornymi.
(220) 2018 03 30
(441) 2018 05 28

(732) KRYSIŃSKI WALDEMAR KRISTECH TECHNIKA OTWOROWA,
Tupadły, PL.
(540) KRISTECH technika otworowa
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.24, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży budowlanej, w szczególności: bram przemysłowych, bram
przeciwpożarowych, bram wjazdowo‑ogrodzeniowych, bram ga‑
rażowych, ogrodzeń, krat, rolet, okien, parapetów, drzwi, żaluzji,
moskitier, automatyki do bram, drzwi, rolet i żaluzji, umożliwiające
nabywcom obejrzenie i dokonanie zakupu tych towarów, usługi
przedstawicielskie i promocja na rzecz krajowych i zagranicznych
podmiotów wytwarzających wymienione wyżej towary, 37 usługi
montażowo‑instalacyjne i serwisowe w zakresie: bram przemysło‑
wych, bram przeciwpożarowych, bram wjazdowo‑ogrodzeniowych,
bram garażowych, ogrodzeń, krat, rolet, okien, parapetów, drzwi, ża‑
luzji, automatyki do bram, drzwi, rolet i żaluzji.
(111) 314341
(220) 2018 03 30
(210) 484278
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) VENTURE INC
(540)

Kolor znaku: beżowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.01.06
(510), (511) 19 podłogi drewniane.

(111) 314340
(151) 2018 09 12

407

(210) 484270

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestycje kapitałowe.
(111) 314342
(220) 2018 03 30
(210) 484281
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) DEZOPOL‑MED VC 410
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 12.03.02, 12.03.11, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314343
(220) 2018 03 30
(210) 484282
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 171

408
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314344
(220) 2018 03 30
(210) 484283
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) EUPALIN VC 350
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 25.07.01, 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 neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

Nr 2/2019

(111) 314345
(220) 2018 03 30
(210) 484284
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 231
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314346
(220) 2018 03 30
(210) 484285
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) DEZOPOL VC 420
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 12.01.09, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314347
(220) 2018 03 30
(210) 484287
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 330
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń,
środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314348
(220) 2018 03 30
(210) 484289
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 430
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314349
(220) 2018 03 30
(210) 484303
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) EPIDEMED VC 400 H5N1 B V F Polio Tbc Salmonella Gronkowiec
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty
antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwal‑
czające pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników,
herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki od‑
straszające owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do ce‑
lów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza,
odświeżacze zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświe‑
żacze do toalet.
(111) 314350
(151) 2018 09 04

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

(210) 484309

409

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) CLEAN HAND VC 600
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 10.05.19, 10.05.21, 10.05.25, 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314351
(220) 2018 03 30
(210) 484286
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) DEZOPOL‑MED COMPLEX VC 430
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 12.01.03, 13.01.12, 13.01.25, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314352
(220) 2018 03 30
(210) 484310
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
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(540) UNIWERSAL VC 250
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 07.01.08, 07.01.24, 12.01.01, 12.03.01, 12.03.02, 12.03.07,
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 neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314353
(220) 2018 03 30
(210) 484311
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 177
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
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(111) 314354
(220) 2018 03 30
(210) 484312
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 190
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314355
(220) 2018 03 30
(210) 484313
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) AROMAT FRESH VC 122
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 10.05.19, 10.05.25, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314356
(220) 2018 03 30
(210) 484314
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) easy floor VC 147
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314357
(220) 2018 03 30
(210) 484315
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 420
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314358
(220) 2018 04 03
(210) 484363
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) envit
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 314359
(220) 2018 04 03
(210) 484364
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VIT MORNING
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające olej lnia‑
ny, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawie‑
rające siemię lniane, suplementy diety zawierające drożdże, suple‑
menty diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplemen‑
ty diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
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suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety ze sprosz‑
kowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci pla‑
strów, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające
opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, tran, 30 batony zbożowe,
gofry, grzanki, kanapki, krakersy, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na
bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, przekąski na
bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przetworzona komosa ryżowa,
puddingi, suchary, sosy owocowe, sosy sałatkowe, 32 aperitify bez‑
alkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoho‑
lowe, kwas chlebowy jako napoje bezalkoholowe, lemoniada, napój
imbirowy, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholo‑
we o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje
energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub
warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na
bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje orzeźwiające, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje z soków
z owoców, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, sok pomidorowy jako napój, napoje bezalkoholowe
z sarsaparillą, preparaty do produkcji napojów, soki, soki warzywne
jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do na‑
pojów, woda gazowana, woda mineralna jako napoje, woda litowa,
woda jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 314360
(220) 2018 04 03
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) ŁOBODZIŃSKI ADAM, Białystok, PL.
(540) DO DOMU
(540)

(210) 484370

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 02.09.01, 07.03.11, 27.01.08, 29.01.01
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe ręczniki kuchenne,
papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne .
(111) 314361
(220) 2018 04 03
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) ŁOBODZIŃSKI ADAM, Białystok, PL.
(540) DAFI
(540)

(210) 484371

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe ręczniki kuchenne,
papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne.
(111) 314362
(220) 2018 04 03
(210) 484373
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO‑MONTAŻOWE
REMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świętochłowice, PL.
(540) REMONTEX Świętochłowice
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 wykonywanie robót ogólnobudowlanych związa‑
nych ze wznoszeniem budynków i obiektów mostowych, w zakresie
obiektów liniowych, rurociągów, linii energetycznych, w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych, stawianie rusztowań.

(111) 314363
(220) 2018 04 03
(210) 484375
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) DAFIPAPIER ŁOBODZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) DAFI papier
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 środki toaletowe, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
16 jednorazowe produkty papierowe: papierowe ręczniki kuchenne,
papier toaletowy, papier chłonny, chusteczki higieniczne .
(111) 314364
(220) 2018 04 03
(210) 484377
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 07
(732) DEC YULEK STEVEN, Kowiesy, PL.
(540) STEELSHIELD
(510), (511) 2 smary antykorozyjne, smary przeciwrdzewne, 4 sma‑
ry, 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 karnau‑
ba, 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 tele‑
skopowe, 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], wia‑
trówki [broń], kusze [broń], miotacze ognia [broń], bezodrzutowa
broń palna, futerały na broń, tłumiki dla broni, pociski do broni, przy‑
bitki 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, pojem‑
niki do przechowywania broni, paski naramienne do broni, broń
generująca impuls elektromagnetyczny, broń przewodząca energię
elektryczną (CEW), przybory do czyszczenia broni palnej, załado‑
wane 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, dodat‑
kowe komory ładunkowe do broni palnej, tarcze ochronne przysto‑
sowane 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 schow‑
kami, szafy, 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sprzedaży
hurtowej obejmujące sprzedaż następujących towarów: smary an‑
tykorozyjne, 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 pan‑
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cerne, kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], pojemniki [kase‑
ty, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała [boczna],
noże, noże myśliwskie, ostra [broń], sztylety, lornetki, lupy [optyka],
soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligentne, amuni‑
cja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, balistyczne
pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna, broń pal‑
na 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 ka‑
rabiny, 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 bro‑
ni, 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], pojem‑
niki [kasety, paki] metalowe, sejfy, elektroniczne, bagnety, broń biała
[boczna], noże, noże myśliwskie, ostrza [broń], sztylety, lornetki, lupy
[optyka], soczewki optyczne, wysokościomierze, zegarki inteligent‑
ne, amunicja, amunicja do broni palnej, artykuły pirotechniczne, ba‑
listyczne pociski, bawełna strzelnicza, broń harpunowa, broń palna,
broń palna sportowa, broń samobieżna, broń z gazem łzawiącym, ce‑
lowniki 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) 314365
(220) 2018 04 03
(210) 484379
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice, PL.
(540) Linia natury MAŚĆ ALPEJSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 05.01.01,
05.01.07, 05.01.16, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów kosme‑
tycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do ce‑
lów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy
lecznicze.
(111) 314366
(220) 2018 04 03
(210) 484386
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) ENVIO
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i do‑
staw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw,
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, doradz‑
two w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw,
39 transport, transport pasażerski, transport ładunków, usługi
w zakresie transportu towarów, wypożyczanie środków transpor‑
tu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, organizowanie
transportu, czarterowanie transportu, rezerwacja transportu, rezer‑
wowanie transportu, maklerstwo transportowe, usługi transporto‑
we, usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji transporto‑
wej w zakresie organizowania transportu towarów, magazynowanie
ładunku przed transportem, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie towarów podczas transportu, organizowanie transportu
i podróży, wynajem pojazdów transportowych na umowę, skompu‑
teryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyj‑
ne związane z transportem, usługi doradcze związane z transpor‑
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tem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport i dostawa towa‑
rów, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, transport osób i towa‑
rów drogą lądową, powietrzną i wodną, magazynowanie ładunku
przed transportem.

(111) 314367
(220) 2018 04 03
(210) 484387
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) ENVIO FIGHT NIGHT
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwersalne torby
sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, torby na odzież sportową, tor‑
by podręczne na odzież sportową, torebki na biodra [nerki], torby na
pas i na biodra [nerki], skórzane smycze, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież sportowa, odzież treningowa, 28 nakolanniki [artykuły
sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku
sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do
użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], ochrania‑
cze na pięści [artykuły sportowe], obciążniki na nogi [artykuły spor‑
towe], ochraniacze nóg do użytku sportowego, obciążniki nóg do
użytku sportowego, gumki naramienników do użytku sportowego,
ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze brzucha do
użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochra‑
niacze ciała do użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów
[artykuły sportowe], sznurowadła do naramienników do użytku spor‑
towego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, torby przy‑
stosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przy‑
stosowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki do
użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na ramio‑
na i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku
sportowego, zaczepki do mocowania sznurowadeł naramienników
do użytku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i artykułami,
w szczególności sportowymi, określonymi w zgłoszeniu w klasach
18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kultu‑
ralne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie
informacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu sportowego, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na
imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekko‑
atletyczne oraz programy z nagrodami, usługi informacyjne w zakre‑
sie biletów na wydarzenia sportowe, usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, usługi kas bile‑
towych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji
sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, usługi w zakresie
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizacja rezerwacji
biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe,
świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na
wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, przeprowadzanie imprez sportowych, organi‑
zowanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka podczas przerw
w trakcie imprez sportowych, obozy sportowe, szkolenia sportowe,
zajęcia sportowe, usługi sportowe, udostępnianie sprzętu sportowe‑
go, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie imprez w celach kul‑
turalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi doradcze w zakresie
organizowania imprez sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia spor‑
towe i kulturalne.
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(111) 314368
(220) 2012 02 14
(210) 396710
(151) 2016 11 04
(441) 2012 05 21
(732) ALPHA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) alpha TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe okucia i elementy do stolarki budow‑
lanej, metalowe okucia i elementy do mebli, galanteria metalo‑
wa, konstrukcje metalowe, formy odlewnicze, dysze metalowe,
7 obrabiarki, ich części, narzędzia do obrabiarek, maszyny dla
odlewnictwa, wtryskarki ciśnieniowe do metali, wtryskarki ci‑
śnieniowe do tworzyw sztucznych, maszyny, zespoły i części ma‑
szyn do szycia zamków błyskawicznych, maszyny i urządzenia do
czyszczenia i mycia, generatory prądu, agregaty prądotwórcze,
12 pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie
i po szynach, karoserie do samochodów dziecinnych, samocho‑
dy dziecinne z napędem elektrycznym i spalinowym, 20 meble,
26 sprzączki, zamknięcia, klamry, zamki błyskawiczne, ozdoby do
odzieży, obuwia i kaletnictwa, taśmy do zamków błyskawicznych,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy je oglądać i kupować za pomocą środków elektro‑
nicznych oraz w hurtowni i sklepie artykułów branży metalowej,
budowlanej, meblarskiej, gospodarczej, odzieżowej, samochodo‑
wej, organizowanie wystaw, pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów handlowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla innych przed‑
siębiorstw, 40 usługi w zakresie przetwórstwa i obróbki metali,
usługi w zakresie obróbki drewna, wypożyczanie generatorów,
barwienie tkanin, szycie konfekcji.
(111) 314369
(220) 2018 04 03
(210) 484388
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) envio GROUP
(540)

Kolor znaku: granatowy, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 26.11.25
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i do‑
staw, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw,
administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, doradz‑
two w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw,
39 transport, transport pasażerski, transport ładunków, usługi
w zakresie transportu towarów, wypożyczanie środków transpor‑
tu, spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, organizowanie
transportu, czarterowanie transportu, rezerwacja transportu, rezer‑
wowanie transportu, maklerstwo transportowe, usługi transporto‑
we, usługi pośrednictwa transportowego, usługi agencji transporto‑
wej w zakresie organizowania transportu towarów, magazynowanie
ładunku przed transportem, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie towarów podczas transportu, organizowanie transportu
i podróży, wynajem pojazdów transportowych na umowę, skompu‑
teryzowane planowanie związane z transportem, usługi informacyj‑
ne związane z transportem, usługi doradcze związane z transpor‑
tem, usługi konsultacyjne związane z transportem, profesjonalne
doradztwo w zakresie transportu, odbiór, transport i dostawa towa‑
rów, organizowanie transportu drogą lądową. morską i powietrzną,
pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, transport osób i towa‑
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rów drogą lądową, powietrzną i wodną, magazynowanie ładunku
przed transportem.

(111) 314370
(220) 2018 04 03
(210) 484389
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) EFN
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwersalne
torby sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, duże,
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, torby na odzież
sportową, torby podręczne na odzież sportową, torebki na biodra
[nerki], torby na pas i na biodra [nerki], skórzane smycze, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, odzież treningowa,
28 nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły spor‑
towe], nagolenniki do użytku sportowego, nakolanniki do użytku
sportowego, naramienniki do użytku sportowego, ochrona na pię‑
ści [artykuły sportowe], ochraniacze na pięści [artykuły sportowe],
obciążniki na nogi [artykuły sportowe], ochraniacze nóg do użytku
sportowego, obciążniki nóg do użytku sportowego, gumki nara‑
mienników do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku
sportowego, ochraniacze brzucha do użytku sportowego, ochra‑
niacze talii do użytku sportowego, ochraniacze ciała do użytku
sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
sznurowadła do naramienników do użytku sportowego, ochra‑
niacze na goleń do użytku sportowego, torby przystosowane do
noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przystosowane do
sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki do użytku sporto‑
wego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, ochraniacze
na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na ramiona i łokcie
[artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane do użyt‑
ku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku spor‑
towego, zaczepki do mocowania sznurowadeł naramienników do
użytku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i artykułami,
w szczególności sportowymi, określonymi w zgłoszeniu w klasach
18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kultu‑
ralne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie
informacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu sportowego, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na
imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi informacyjne
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi w zakresie na‑
bywania biletów na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa,
usługi kas biletowych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe,
usługi agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych,
usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, orga‑
nizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozryw‑
kowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rekreacyjne i rozrywkowe, świadczenie usług sprzedaży biletów
z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe
i kulturalne, prowadzenie imprez sportowych na żywo, przepro‑
wadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych,
przygotowywanie imprez sportowych, produkcja imprez sporto‑
wych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, orga‑
nizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
usługi rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez spor‑
towych, obozy sportowe, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe,
usługi sportowe, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie
sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego, zajęcia spor‑
towe i rekreacyjne, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, usługi doradcze w zakresie organi‑
zowania imprez sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne.
(111) 314371
(151) 2018 09 11

(220) 2018 04 03
(441) 2018 05 28

(210) 484401
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(732) AKADEMIA BORELIOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kotowiecko, PL.
(540) ab AKADEMIA BORELIOZY
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 03.13.02, 03.13.23, 03.13.24, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.03,
26.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 olejki eteryczne, kosmetyki, kremy, balsamy, szam‑
pony, żele, dezodoranty, 5 herbaty lecznicze ziołowe, leki roślinne,
mieszanki ziołowe, olejki eteryczne do celów farmaceutycznych,
parafarmaceutyki, produkty farmaceutyczne, leki ziołowe, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diet, suplementy
diet do celów medycznych, środki odżywcze do celów leczniczych,
zioła lecznicze, zioła, ziołowe ekstrakty płynne i suche, wyciągi ro‑
ślinne płynne, gęste i suche do celów farmaceutycznych, repelenty
do stosowania na skórę do odstraszania owadów, 25 odzież, koszulki,
bluzy, kurtki, spodnie, nakrycia głowy, czapki, buty, torby, 41 szkole‑
nia i konferencje w zakresie medycyny konwencjonalnej i fitoterapii,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, zjaz‑
dów, seminariów w dziedzinie opieki medycznej, publikowanie ksią‑
żek, tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, organizacja imprez sportowych mających na
celu kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia, 42 działalność
charytatywna, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, bada‑
nia biologiczne, badania chemiczne, 44 aromaterapia, diagnostyka
medyczna, porady medyczne dla osób z boreliozą, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, doradztwo i poradnictwo zawodo‑
we w zakresie zdrowia, usługi planowania i realizacji przedsięwzięć
promujących zdrowy styl życia w zakresie zwiększenia aktywności
fizycznej ludności oraz poprawy sposobu i jakości żywienia, usługi
służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
(111) 314372
(220) 2018 04 04
(210) 484424
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Spécialité KUCHNIA MYŚLIWSKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, brązowy
(531) 03.04.07, 03.04.24, 03.05.01, 03.05.24, 03.04.18, 05.03.13,
05.03.14, 26.01.02, 26.01.20, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięsa wolno gotowane, wędliny i wędzonki z dziczy‑
zny, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mięs oraz wędlin i wędzonek
z dziczyzny, doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania
i dystrybucji mięs oraz wędlin i wędzonek z dziczyzny.
(111) 314373
(220) 2018 04 04
(210) 484431
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) TANGARA IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, PL.
(540) RESTAURACJA TARASY GUBAŁÓWKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], biura zakwate‑
rowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufe‑
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ty], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach,
stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz‑
dami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem
budynków przenośnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowa‑
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowni‑
ków wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urzą‑
dzeń do gotowania.

(111) 314374
(220) 2018 04 04
(210) 484432
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI FORM,
NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz, PL.
(540) graform
(510), (511) 7 formy wtryskowe, 40 przetwórstwo tworzyw sztucz‑
nych.
(111) 314375
(220) 2018 04 04
(210) 484433
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI FORM,
NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz, PL.
(540) GF GRAFORM
(540)

415

elektronowe próżniowe, latarnie sygnalizacyjne, sygnalizatory,
szyldy świecące, ściemniacze światła, elektroniczne wskazówki
emitujące światło: kable światłowodowe, obciążenia świetlne,
lampy i zawory termoelektronowe, znaki nawigacyjne świetlne,
11 urządzenia i instalacje do oświetlania, urządzenia i instalacje
do oświetlania LED, sprzęt oświetleniowy, abażury i stelaże do
abażurów, obudowy do lamp, oprawy oświetleniowe, oprawy
do oświetlenia obrazów, mebli, luster i witryn, oprawy i systemy
świetlówkowe, oprawy i systemy halogenowe, oprawy i systemy
LED, oprawy oświetleniowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne,
żyrandole i lampy wiszące, kinkiety, lampy ogrodowe, lampy ele‑
wacyjne, lampy uliczne, lampy biurkowe, oprawy do oświetlenia
zewnętrznego, naświetlacze do oświetlenia zewnętrznego, ża‑
rówki oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki halogenowe,
świetlówki, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów
leczniczych, latarki, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów.

(111) 314378
(220) 2018 04 04
(210) 484441
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) SIEDLER‑SZCZEPAŃSKA JULITA MORZE MYDŁA,
Świnoujście, PL.
(540) MORZE MYDŁA
(510), (511) 3 środki toaletowe.
(111) 314379
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) DWA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 2+ DwaPlus
(540)

(210) 484445

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 7 formy wtryskowe, 40 przetwórstwo tworzyw sztucz‑
nych.
(111) 314376
(220) 2018 04 04
(210) 484436
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) ALMAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NICCOLO GIOVANNI
(510), (511) 9 oprawki do okularów, okulary korekcyjne, okulary
optyczne, okulary [optyka], okulary przeciwsłoneczne, okulary pola‑
ryzacyjne, okulary do czytania, 25 odzież, koszule, kurtki, legginsy,
spódnice.
(111) 314377
(220) 2018 04 04
(210) 484440
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) GĘBSKI JAN HURTOWNIA AUDIO VIDEO FOTO LIBREX,
Kielce, PL.
(540) ONELUX
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bezpieczniki, lampy błyskowe, światła błyskowe, ża‑
rówki do lamp: błyskowych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe do
oznakowania torów wodnych, lampy do ciemni fotograficznych,
znaki drogowe świecące lub mechaniczne, lampy optyczne, ruro‑
we lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia, lam‑
py wzmacniające, migacze, neony reklamowe, włókna optyczne
przewodzące promienie świetlne, baterie do oświetlania, lampy
na promienie rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy

Kolor znaku: beżowy, żółty, biały, zielony, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.13, 05.03.16, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży olejów spożywczych,
39 przewóz płynnych artykułów spożywczych samochodami cięża‑
rowymi.
(111) 314380
(220) 2018 04 04
(210) 484451
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) KOŹMIK MARTA, STAŃCZAK ROBERT LUPU SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) luppo puppo
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnożółty, czerwony, jasnozielony,
pomarańczowy, żółty, zielony, ciemnoniebieski
(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, place zabaw, 43 żłobki dla
dzieci.
(111) 314381
(220) 2018 04 13
(210) 484837
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 21
(732) AUTO‑PLAST PRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA, Września, PL.
(540) APP AUTO‑PLAST PRODUKT
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyj‑
nych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla prze‑
mysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji
żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały che‑
miczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysło‑
wych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, środki filtracyjne
chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie, żywice syntetycz‑
ne i nieprzetworzone, 2 powłoki, barwniki, koloranty, pigmenty
i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tu‑
szów, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki do żywności
i napojów, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty, me‑
tale w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabezpie‑
czania, 12 pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do pojaz‑
dów, lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poruszania
się po wodzie, pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się po
wodzie, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powie‑
trzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów lądo‑
wych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, sprzęt oraz urządze‑
nia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, pojazdy dla
niepełnosprawnych, pojazdy szynowe, wózki napędzane siłą ludz‑
ką, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, plomby,
uszczelki i wypełnienia, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wy‑
posażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, artykuły i materiały
dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne, artykuły
i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły
i materiały termoizolacyjne, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpie‑
czające, tłumiki drgań, materiały do odnowy i naprawy opon,
membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące,
okładziny do sprzęgła i hamulców, taśmy, paski i błony klejące, for‑
my ebonitowe, formy wtryskowe do części silników samochodo‑
wych, formy kauczukowe do użytku w produkcji krawężników do
ścieżek, formy z kauczuku do użytku w produkcji kamieni bruko‑
wych, formy z kauczuku do użytku w produkcji ozdobnego kamie‑
nia brukowego, materiały z tworzyw sztucznych w formie odle‑
wów wykorzystywane jako wyściółka przy pakowaniu,
półwykończona guma w postaci wyprofilowanej, tworzywa
sztuczne formowane wtryskowo, arkusze podpodłogowe z gumy,
arkusze polietylenowe do małych półokrągłych szklarni, arkusze
polietylenowe do nakładania na glebę w celu powstrzymania
wzrostu chwastów, arkusze polietylenowe do nakładania na szkie‑
lety konstrukcji ogrodniczych, barwione folie z tworzyw sztucz‑
nych do nakładania na szyby pojazdów, arkusze polietylenowe do
nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, elastomerowe arku‑
sze do ochrony powierzchni na obszarach używanych do śrutowa‑
nia, elastomerowe arkusze do ochrony powierzchni na obszarach
używanych do śrutowania kuleczkowego, folia laminowana do na‑
kładania na podłoże, folie do ściółkowania, folie maskujące, folie
przeciw promieniowaniu UV do samochodów, folie winylowe dla
rolnictwa, folie przeciwodblaskowe do okien [zabarwione], folie
winylowe do karoserii pojazdów, folie z tworzyw sztucznych do
stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku
w leśnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnic‑
twie, folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papie‑
ru, folie zabarwione z tworzyw sztucznych do okien, gumowe po‑
krycia wyłączników, laminowane folie z tworzyw sztucznych do
stosowania na oknach, laminowane materiały z tworzyw sztucz‑
nych do ochrony powierzchni, maskujące folie stosowane w grafi‑
ce i fotografii, materiały maskujące do użytku w drukowaniu do
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blokowania promieniowania, niemetalowe osłony złącz, odblasko‑
we folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, odbla‑
skowe folie z tworzywa sztucznego do nakładania na szyby pojaz‑
dów, osłony z kauczuku do ochrony elementów elektrycznych,
pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, po‑
krycia z tworzyw sztucznych zapobiegające rozwojowi chwastów,
polietylen do osłaniania nasion, polietylen do osłaniania roślin,
polietylen do przykrywania podłoża, powłoki azbestowe, przykry‑
cia z kauczuku dla rolek, wytłaczane arkusze polietylenowe do bu‑
dowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane arkusze polietyle‑
nowe do budowy szklarni, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane
z gumy, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane z miki, figurki wy‑
konane z gumy, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące pół‑
produktami, statuetki wykonane z gumy, 35 usługi sprzedaży ta‑
kich towarów jak: detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczo‑
ne dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia
przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do
celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemicz‑
ne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone,
środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie,
żywice syntetyczne i nieprzetworzone, powłoki, barwniki, kolo‑
ranty, pigmenty i tusze, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, barwniki
do żywności i napojów, farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery
i pokosty, metale w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji
i zabezpieczania, pojazdy i środki transportu, części i akcesoria do
pojazdów, lądowe pojazdy i środki transportu, pojazdy do poru‑
szania się po wodzie, pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do poru‑
szania się po wodzie, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do po‑
jazdów lądowych, koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, sprzęt
oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów,
pojazdy dla niepełnosprawnych, pojazdy szynowe, wózki napę‑
dzane siłą ludzką, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojaz‑
dów lądowych, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
plomby, uszczelki i wypełnienia, rury giętkie, rurki, przewody gięt‑
kie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, artykuły
i materiały dźwiękochłonne, artykuły i materiały elektroizolacyjne,
artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem,
artykuły i materiały termoizolacyjne, materiały i artykuły zabez‑
pieczające przed wodą i wilgocią, artykuły amortyzujące wstrząsy
i zabezpieczające, tłumiki drgań, materiały do odnowy i naprawy
opon, membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały filtru‑
jące, okładziny do sprzęgła i hamulców, taśmy, paski i błony kleją‑
ce, formy ebonitowe, formy wtryskowe do części silników samo‑
chodowych, formy kauczukowe do użytku w produkcji
krawężników do ścieżek, formy z kauczuku do użytku w produkcji
kamieni brukowych, formy z kauczuku do użytku w produkcji
ozdobnego kamienia brukowego, materiały z tworzyw sztucznych
w formie odlewów wykorzystywane jako wyściółka przy pakowa‑
niu, półwykończona guma w postaci wyprofilowanej, tworzywa
sztuczne formowane wtryskowo, arkusze podpodłogowe z gumy,
arkusze polietylenowe do małych półokrągłych szklarni, arkusze
polietylenowe do nakładania na glebę w celu powstrzymania
wzrostu chwastów, arkusze polietylenowe do nakładania na szkie‑
lety konstrukcji ogrodniczych, barwione folie z tworzyw sztucz‑
nych do nakładania na szyby pojazdów, arkusze polietylenowe do
nakładania na szkielety konstrukcji rolniczych, elastomerowe arku‑
sze do ochrony powierzchni na obszarach używanych do śrutowa‑
nia, elastomerowe arkusze do ochrony powierzchni na obszarach
używanych do śrutowania kuleczkowego, folia laminowana do na‑
kładania na podłoże, folie do ściółkowania, folie maskujące, folie
przeciw promieniowaniu UV do samochodów, folie winylowe dla
rolnictwa, folie przeciwodblaskowe do okien [zabarwione], folie
winylowe do karoserii pojazdów, folie z tworzyw sztucznych do
stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku
w leśnictwie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnic‑
twie, folie z tworzyw sztucznych stosowane w laminowaniu papie‑
ru, folie zabarwione z tworzyw sztucznych do okien, gumowe po‑
krycia wyłączników, laminowane folie z tworzyw sztucznych do
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stosowania na oknach, laminowane materiały z tworzyw sztucz‑
nych do ochrony powierzchni, maskujące folie stosowane w grafi‑
ce i fotografii, materiały maskujące do użytku w drukowaniu do
blokowania promieniowania, niemetalowe osłony złącz, odblasko‑
we folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, odbla‑
skowe folie z tworzywa sztucznego do nakładania na szyby pojaz‑
dów, osłony z kauczuku do ochrony elementów elektrycznych,
pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie malarskie, po‑
krycia z tworzyw sztucznych zapobiegające rozwojowi chwastów,
polietylen do osłaniania nasion, polietylen do osłaniania roślin,
polietylen do przykrywania podłoża, powłoki azbestowe, przykry‑
cia z kauczuku dla rolek, wytłaczane arkusze polietylenowe do bu‑
dowy małych tuneli ogrodniczych, wytłaczane arkusze polietyle‑
nowe do budowy szklarni, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane
z gumy, artykuły ozdobne [plakietki] wyrabiane z miki, figurki wy‑
konane z gumy, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące pół‑
produktami, statuetki wykonane z gumy.

(111) 314382
(220) 2018 04 13
(210) 484838
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PROCALK
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, dodatki chemicz‑
ne do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne do
środków owadobójczych dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy
płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadow‑
nictwa, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środ‑
ków owadobójczych, biostymulatory.
(111) 314383
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) SZECHNICKI ADRIAN AUTO‑TIP, Obora, PL.
(540) EACS
(510), (511) 12 części samochodowe.

(210) 484840

(111) 314384
(220) 2018 04 14
(210) 484842
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) TABOR JÓZEF PPH ASTRON, Stary Henryków, PL.
(540) Astron OLEJ z drzewa życia Moringa
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, zielony, biały, żółty
(531) 05.03.09, 05.03.11, 05.11.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 olejki do celów kosmetycznych, 5 olejki lecznicze.
(111) 314385
(220) 2018 04 14
(210) 484844
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) KUBARSKI ADAM STANISŁAW, Klecza Dolna, PL.
(540) AKARDO
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.03.23,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.05, 26.11.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, wkładki do obuwia, podeszwy do
obuwia, nakrycia głowy, paski do butów, 35 usługi sprzedaży deta‑
licznej, hurtowej i przez Internet następujących towarów: obuwia,
odzieży i nakryć głowy, wyrobów i galanterii skórzanej, toreb, tore‑
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bek, plecaków, toreb podróżnych, waliz, pasków, rękawiczek, para‑
solek, past i wosku do obuwia, dezodorantów do obuwia, środków
do konserwacji skóry, kosmetyków do stóp, dezodorantów do stóp,
wkładek do obuwia, półwkładek, podpiętek, zapiętek i wyściółek do
obuwia, sznurowadeł, łyżek do butów, prawideł do butów, pachoł‑
ków do ściągania butów, środków do pielęgnacji obuwia, przyrządów
do woskowania i polerowania obuwia, szczotek do czyszczenia bu‑
tów i do nakładania substancji konserwujących na obuwie, szczotek
do polerowania obuwia, gąbek ściernych do szorowania skór, kostek
do czyszczenia obuwia, usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty, a zakup odbywa się za pośrednictwem Internetu.

(111) 314386
(220) 2018 04 14
(210) 484845
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) WSBO
(510), (511) 9 kontrolery stanu wkładek bezpiecznikowych niskiego
napięcia, detektory stanu wkładki bezpiecznikowej niskiego napię‑
cia, kontrolery stanu bezpiecznika niskiego napięcia, wskaźnik stanu
bezpiecznika niskiego napięcia.
(111) 314387
(220) 2018 04 14
(210) 484846
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) WSB0
(510), (511) 9 kontrolery stanu wkładek bezpiecznikowych niskiego
napięcia, detektory stanu wkładki bezpiecznikowej niskiego napię‑
cia, kontrolery stanu bezpiecznika niskiego napięcia, wskaźniki stanu
bezpiecznika niskiego napięcia.
(111) 314388
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) KONIKOWSKI JAKUB PAWEŁ, Józefosław, PL.
(540) DOM JAKUBA
(540)

(210) 484855

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 03.13.01, 03.13.24, 26.01.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, chustki.
(111) 314389
(220) 2018 04 13
(210) 484786
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, PL.
(540) Morliny FOOD SERVICE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.06
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, mięso mrożone,
tłuszcze jadalne, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, paczkowane
mięso, mięso z indyka, mięso gotowe do spożycia, wołowina, cielę‑
cina, drób, dziczyzna, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania z mięsa, jagnięcina, kiełbasy, kiełbaski do hot‑dogów,
kiełbasy wędzone, parówki, mięso mielone, świeży drób, wieprzowi‑
na, ryby, przetworzone produkty mięsne, pasztety, produkty mięsne
mrożone, konserwy mięsne, podroby, jaja, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, oleje jadalne, baranina, konina.
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(111) 314390
(220) 2018 04 13
(210) 484789
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Morliny, PL.
(540) Morliny EKSPERT z polskich farm
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso i wędliny, mięso mrożone,
tłuszcze jadalne, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne, paczkowane
mięso, mięso z indyka, mięso gotowe do spożycia, wołowina, cielę‑
cina, drób, dziczyzna, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania z mięsa, jagnięcina, kiełbasy, kiełbaski do hot‑dogów,
kiełbasy wędzone, parówki, mięso mielone, świeży drób, wieprzowi‑
na, ryby, przetworzone produkty mięsne, pasztety, produkty mięsne
mrożone, konserwy mięsne, podroby, jaja, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, oleje jadalne, baranina, konina.
(111) 314391
(220) 2018 04 13
(210) 484810
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) PENA MICHAŁ CYFROWENIEBO.PL, Bytom, PL.
(540) Way of Speed
(510), (511) 9 programy komputerowe, w tym gry oraz aplikacje na
urządzenia stacjonarne i mobilne.
(111) 314392
(220) 2018 04 13
(210) 484811
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) POPFENIKS
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do inżynierii chemicznej, oprogra‑
mowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania
informacji i danych, czujniki zanieczyszczenia, 40 oczyszczanie po‑
wietrza, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, 42 usługi mo‑
nitoringu środowiska naturalnego, zdalny monitoring powietrzny
związany z badaniami środowiska, analizy laboratoryjne, monitoro‑
wanie działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków,
monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie
budynków, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowi‑
sko w obrębie struktur inżynierii wodno‑lądowej, monitorowanie
zanieczyszczonych terenów w celu wykrycia gazu, monitorowanie
zanieczyszczonych terenów, opracowanie projektów technicznych
w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2], pro‑
wadzenie analiz chemicznych, usługi analiz i badań przemysłowych
w dziedzinie chemii, usługi gromadzenia danych związanych z jako‑
ścią powietrza, usługi w zakresie badania składników przepływają‑
cego powietrza, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, badania
środowiska, badania dotyczące ochrony środowiska, pobieranie pró‑
bek do badania zanieczyszczenia, usługi doradcze w zakresie kontro‑
li zanieczyszczeń.
(111) 314393
(220) 2018 04 13
(210) 484814
(151) 2018 09 24
(441) 2018 05 28
(732) ESTETICMED.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) BIEŃKOWSCY CLINIC
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych,
dermo kosmetyków, preparatów i produktów medycznych, wyrobów
farmaceutycznych i medycznych, informacje handlowe i porady udzie‑
lane konsumentom w zakresie: usług medycznych i pielęgnacyjnych,
higieny, zdrowia i urody, preparatów i produktów medycznych, artyku‑
łów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz preparatów stosowanych
w medycynie kosmetycznej, chirurgii kosmetycznej oraz przeciw‑
starzeniowej, 41 usługi szkoleniowe, usługi szkoleniowe w zakresie:
medycyny, medycyny estetycznej, kosmetologii, poprawy wyglądu,
zdrowia, diety i kondycji fizycznej, organizowanie i prowadzenie: kon‑
ferencji, targów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wykła‑
dów, 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne do dia‑
gnostyki i leczenia ludzi, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna,
doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne
w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie pomocy medycz‑
nej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
implantacja (wszczepianie) włosów, informacja medyczna, konsultacje
medyczne, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, laserowe usuwanie
żylaków, medyczna pielęgnacja stóp, obrazowanie optyczne do użyt‑
ku w diagnostyce medycznej, oferowanie terapii laserowej do leczenia
chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie diagnozy cho‑
rób, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie usług medycznych,
terapia ciepłem [medyczna], udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, udzielanie informacji związanych z usługami
medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów
do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie
redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycz‑
nych związane z diagnozowaniem raka, usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze doty‑
czące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, usługi lekarskie, usługi medyczne do ce‑
lów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne w dziedzinie
onkologii, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medycz‑
ne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w zakresie leczenia
chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia prze‑
wlekłego bólu, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, usługi podologa, usługi spa medycznych, usługi w zakresie
diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, uzupełnienie włosów,
laserowe usuwanie tatuaży.
(111) 314394
(220) 2018 04 13
(210) 484817
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) SZTENKIEL PAULINA KODAK EXPRESS, Warszawa, PL.
(540) ProfiLab EXPRESS
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, wysyłkowej, interneto‑
wej oraz hurtowej w związku z artykułami fotograficznymi, drukar‑
skimi, papierniczymi i artystycznymi, a także w związku ze sprzętem
fotograficznym i drukarskim, 40 usługi drukowania, drukowanie
fotograficzne, usługi wykańczania druków (cięcie oraz składanie),
drukowanie obrazów na przedmiotach, wywoływanie zdjęć i filmów,
drukowanie dokumentów i fotografii z nośników cyfrowych, usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, utrwalanie, repro‑
dukcja i odnawianie fotografii, wywoływanie fotograficzne, obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, fotograficzne wytrawianie papieru,
reprodukcja przezroczy i odbitek fotograficznych, powiększanie od‑
bitek fotograficznych, usługi laboratorium fotograficznego, 41 pro‑
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna oraz usłu‑
gi fotograficzne.

(111) 314395
(220) 2018 04 13
(210) 484834
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) ĆWIK KRZYSZTOF PRO‑VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Dąbrówka Górna, PL.
(540) STOPFIELD
(510), (511) 7 urządzenia filtrujące, filtry powietrza do celów me‑
chanicznych, filtry do gazów (maszyny), 11 instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urzą‑
dzenia do sterylizacji, uzdatniania i odświeżania powietrza, urządze‑
nia do jonizacji powietrza, filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania powietrza, urządzenia do filtrowania pyłków.
(111) 314396
(220) 2018 04 13
(210) 484790
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) PREMIUM Festivio
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, przetwory i ekstrakty
mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga‑
laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłusz‑
cze jadalne.
(111) 314397
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) GMINA ŁOBEZ, Łobez, PL.
(540) ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego
(540)

(210) 484793

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe [z wyjąt‑
kiem mebli], artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, atlasy, bile‑
ty, blankiety, bony, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], diagramy, druki, drukowane publikacje, etykiety, for‑
mularze, fotografie [wydrukowane], gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książ‑
ki, mapy, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki, notatniki [notesy],
periodyki [czasopisma], plany, prospekty, rysunki, rozkłady, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby z papieru lub tworzyw
sztucznych, transparenty z papieru, ulotki, wydruki graficzne, ze‑
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szyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 reklama, pra‑
ce biurowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bada‑
nia w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycz‑
nej, informacja o działalności gospodarczej, marketing, opracowy‑
wanie CV dla osób trzecich, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe],
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, projek‑
towanie materiałów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, statystyczne zestawienia, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak‑
towania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed‑
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi public relations,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wypożycza‑
nie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub rekla‑
mowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień han‑
dlowych, dystrybucja, rozpowszechnianie, kolportaż materiałów
reklamowych, materiałów promocyjnych, materiałów marketingo‑
wych, dystrybucja, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich jak: materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), artykuły pa‑
piernicze, artykuły piśmienne, materiały do pisania, materiały do
rysowania, prospekty, próbki, druki, gazety, czasopisma, periodyki,
biuletyny, broszury, ulotki, etykiety, plakaty, anonse, agitki, wiado‑
mości, zapowiedzi, oferty, informatory, formularze, blankiety, fol‑
dery, katalogi, kalendarze, nalepki, naklejki, pisma, grafiki, rysunki,
fotografie, programy, instrukcje, indeksy, skorowidze, diagramy,
ogłoszenia, obwieszczenia, rozkłady, afisze, publikacje, książki, ko‑
miksy, notatniki [notesy], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki
pocztowe, koperty, torby, tablice, transparenty, albumy, atlasy, bi‑
lety, karnety, bony, kupony, losy, paragony, mapy, plany, pamiątki,
gadżety, podarunki, prezenty, upominki, fanty, odzież, obuwie, na‑
krycia głowy, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, sport, działalność sportowa
i kulturalna, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informa‑
cja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, prowa‑
dzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na po‑
kazy, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],
sprawdziany edukacyjne, szkoły, szkoły z internatem, tłumaczenia,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi klubowe [rozrywka lub naucza‑
nie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi parków rozrywki, usługi
orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki,
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi rozrywkowe, usługi
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trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usłu‑
gi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowanie obiektów sporto‑
wych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie zabawek.

(111) 314398
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) GMINA ŁOBEZ, Łobez, PL.
(540) ŁOBEZ Serce Pomorza Zachodniego
(540)

(210) 484795

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], artykuły papiernicze, artykuły piśmienne, atlasy, bilety, blan‑
kiety, bony, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [perio‑
dyki], diagramy, druki, drukowane publikacje, etykiety, formularze,
fotografie [wydrukowane], gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze,
katalogi, komiksy, koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy, ma‑
teriały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy‑
jątkiem aparatów), nalepki, naklejki, notatniki [notesy], periodyki
[czasopisma], plany, prospekty, rysunki, rozkłady, tablice ogłoszenio‑
we z kartonu lub papieru, torby z papieru lub tworzyw sztucznych,
transparenty z papieru, ulotki, wydruki graficzne, zeszyty do pisania
lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 reklama, prace biurowe, aktu‑
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biz‑
nesu, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontak‑
tów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, marketing, opracowywanie CV dla osób trze‑
cich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, projektowanie materiałów reklamowych, roz‑
lepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, roz‑
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, statystyczne zestawienia,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw‑
ności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso‑
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku‑
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowa‑
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami re‑
fundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, dystrybucja, rozpowszechnianie, kolportaż materiałów
reklamowych, materiałów promocyjnych, materiałów marketingo‑
wych, dystrybucja, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich jak: materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), artykuły pa‑
piernicze, artykuły piśmienne, materiały do pisania, materiały do ry‑
sowania, prospekty, próbki, druki, gazety, czasopisma, periodyki, biu‑
letyny, broszury, ulotki, etykiety, plakaty, anonse, agitki, wiadomości,
zapowiedzi, oferty, informatory, formularze, blankiety, foldery, kata‑
logi, kalendarze, nalepki, naklejki, pisma, grafiki, rysunki, fotografie,
programy, instrukcje, indeksy, skorowidze, diagramy, ogłoszenia,
obwieszczenia, rozkłady, afisze, publikacje, książki, komiksy, notat‑
niki [notesy], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe,
koperty, torby, tablice, transparenty, albumy, atlasy, bilety, karnety,
bony, kupony, losy, paragony, mapy, plany, pamiątki, gadżety, po‑
darunki, prezenty, upominki, fanty, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
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bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, sport, działalność sportowa i kulturalna, do‑
radztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [poka‑
zy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], or‑
ganizowanie wystaw celach kulturalnych lub edukacyjnych, organi‑
zowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek z przewod‑
nikiem, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on‑line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re‑
klamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne, szko‑
ły, szkoły z internatem, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
biblioteczne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi
parków rozrywki, usługi orkiestry, usługi pokazów filmowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usłu‑
gi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wynajmowa‑
nie obiektów sportowych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
zabawek.

(111) 314399
(220) 2018 04 13
(210) 484800
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) ROCKET EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański, PL.
(540) ROCKET EUROPE
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie elektryczne, zasilacze siecio‑
we, baterie litowo‑jonowe, baterie do oświetlania, ogniwa i baterie
suche, akumulatory alkaliczne, zestawy baterii, adaptery baterii, se‑
paratory baterii, siatki do baterii, ładowarki do baterii, kable do bate‑
rii, akumulatory samochodowe, skrzynki akumulatorowe, urządzenia
doładowania akumulatorów, akumulatorki do ponownego ładowa‑
nia, akumulatory typu push‑on, 11 latarki, latarki elektryczne, latarki
kieszonkowe, latarki akumulatorowe, wskaźniki laserowe, latarki na
energię słoneczną, latarki wykorzystujące doładowywanie urządze‑
nia elektryczne.
(111) 314400
(220) 2018 04 13
(210) 484803
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) KARSKA KATARZYNA, Sulejówek, PL.
(540) PODRÓŻ BOHATERA
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, sprzęt do gier wideo, 41 tłumaczenia, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, eduka‑
cja, rozrywka i sport, coaching w zakresie życia osobistego [life co‑
aching], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w za‑
kresie szkoleń, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szko‑
leniowe i edukacyjne], edukacyjne usługi doradcze, organizowanie
szkoleń biznesowych, kursy w zakresie rozwoju osobistego, organi‑
zacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizowanie
gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji eduka‑
cyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga‑
nizowanie warsztatów, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto‑
wania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 314401
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) DIPANI AMIT PRAKASH, Raszyn, PL.
(540) Brunbeste

(210) 484804
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszynki do robienia makaronu do użytku domowe‑
go, młynki domowe elektryczne, elektryczne otwieracze do kon‑
serw, sokowirówki elektryczne, elektryczne spieniacze do mleka,
tarki elektryczne, elektryczne trzepaczki do żywności, 8 krajalnice
do frytek, noże, widelce, łyżki, ręczne otwieracze do konserw, roz‑
drabniacze do warzyw, przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, stojaki
na noże, 9 minutniki kuchenne, wagi kuchenne, radia wyposażone
w zegar, zegarki inteligentne, wyłączniki zegarowe, przyrządy do
pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), mierniki zega‑
rowe, 11 urządzenia z pokrywką do opiekania, czajniki, palniki, boj‑
lery i podgrzewacze, elektryczne zaparzacze do kawy, elektryczne
zaparzacze do herbaty, 21 cukiernice, dziadki do orzechów, formy
do pieczenia, garnki, garnki kuchenne [komplety], korkociągi, ter‑
mosy [butelki termiczne], aluminiowe formy do wypieków, artykuły
gospodarstwa domowego, brytfanny, termoizolowane pojemniki na
napoje, łopatki do ciast, łyżki wazowe, maselniczki, nieelektryczne
maszynki do robienia makaronu, do użytku domowego, miarki do
kawy, tłuczki do mięsa [kuchenne przybory], młynki nieelektryczne,
patelnie, patelnie do smażenia naleśników, podkładki pod garnki,
patery, zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, do gospodar‑
stwa domowego, pojemniki do przechowywania żywności, cedzaki
[sita] do celów domowych, przesiewacze, sita [przybory gospodar‑
stwa domowego], rondle, podkładki indukcyjne, nieelektryczne roz‑
drabniacze do użytku domowego, sokowirówki nieelektryczne, na‑
rzędzia do drylowania, blachy do pizzy, wkłady do szuflad, spieniacze
do mleka nieelektryczne, suszarki‑ociekacze do naczyń, suszarki do
naczyń [stojaki], tace [gospodarstwo domowe], tarki kuchenne, tor‑
townice do ciast, trzepaczki do żywności (nieelektryczne-), tygielki
do topienia masła, nieelektryczne zaparzacze do herbaty, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, deski do krojenia, kosze na
chleb, pojemniki na chleb, deski do krojenia chleba, kosze na chleb
do użytku domowego, pojemniki na chleb [do użytku kuchennego].
(111) 314402
(220) 2018 04 13
(210) 484808
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) OLEJNICZAK IRENA SMAK TRADYCJI, Włoszakowice, PL.
(540) Smak Tradycji
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gulasze, pasty mięsne (w tym pasz‑
tety, smalec), dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, jaja ptasie
i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, mleko, produkty mlecz‑
ne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza
i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony,
przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów,
soi, tofu, desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy,
konfitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy warzywne,
owocowe, ziemniaczane, 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicz‑
nej towarów: mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, jaja ptasie i produkty
z jaj, nabiał i substytuty nabiału, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), usługi sprzedaży hurtowej
oraz detalicznej towarów: ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe
potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie
ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu, desery
mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, chipsy, usługi sprzedaży hurtowej oraz
detalicznej towarów: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod‑
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nicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, nasiona, rośliny i żywe kwiaty na‑
turalne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, słód, ziarna natural‑
ne, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie biznesowe
dla sklepów, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie handlu.

(111) 314403
(220) 2018 04 13
(210) 484809
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) OLEJNICZAK IRENA SMAK TRADYCJI, Włoszakowice, PL.
(540) Smak Tradycji
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12, 25.01.25,
25.01.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gulasze, pasty mięsne (w tym pasz‑
tety, smalec), dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, jaja ptasie
i produkty z jaj, nabiał i substytuty nabiału, mleko, produkty mlecz‑
ne, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza
i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony,
przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów,
soi, tofu, desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy,
konfitury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy warzywne,
owocowe, ziemniaczane, 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicz‑
nej towarów: mięso i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
dziczyzna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, jaja ptasie i produkty
z jaj, nabiał i substytuty nabiału, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), usługi sprzedaży hurtowej
oraz detalicznej towarów: ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe
potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie
ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu, desery
mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, konfitury, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, chipsy, usługi sprzedaży hurtowej oraz
detalicznej towarów: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod‑
nicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, nasiona, rośliny i żywe kwiaty na‑
turalne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, słód, ziarna natural‑
ne, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, zarządzanie biznesowe
dla sklepów, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie handlu.
(111) 314404
(220) 2018 04 06
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 14
(732) GRANDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Grandex
(540)

(210) 484528

(531) 01.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, prezentowanie produktów, usługi w zakre‑
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in‑
nych przedsiębiorstw], promocja sprzedaży, w tym sprzedaży przy‑
noszącej korzyści dla osób trzecich różnych poniżej wymienionych
towarów: olejów do żywności (w tym oleju słonecznikowego, oleju
sojowego, siemienia lnianego/oleju lnianego), roślin strączkowych
(w tym grochu, fasoli zwyczajnej, ciecierzycy, soczewicy, fasoli, soi),
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zbóż (w tym pszenicy, kukurydzy, prosa, owsa, jęczmienia, sorgo),
kasz (w tym kaszy jaglanej, gryki, ryżu), karm dla zwierząt i karm dla
ptaków (w tym suchej karmy dla bydła, żywności granulowanej, otrę‑
bów, wysłodków buraczanych), przypraw i zapraw (w tym musztar‑
dy, kolendry, sezamu, kminku), mączki/mąki, w tym mączki lnianej,
cukru, skrobi, miodu, orzechów [owoców], orzechów włoskich, sło‑
du, soli, mleka w proszku, ziół leczniczych (w tym jagód, jarzębiny,
nasion ostropestu plamistego, róży), suplementów diety z nasiona
lnianych/siemienia lnianego, produktów rolnych, produktów ogrod‑
niczych i leśnych, nasion (w tym nasion dyni, nasion lnu / siemienia
lnianego, nasion słonecznika, nasion rzepaku), nasion do sadzenia,
ziarna [zboża], ściółki dla zwierząt, cebulek, sadzonek, świeżych owo‑
ców i warzyw (z wyłączeniem ich transportu), umożliwianie klientom
wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach deta‑
licznych i hurtowniach.

(111) 314405
(220) 2018 04 06
(210) 484549
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) KUNAGONE SPÓŁKA AKCYJNA, Chełmek, PL.
(540) kunagone
(510), (511) 16 opakowania tekturowe, ulotki, prospekty, druki do
wypełniania, notesy, plakaty, fotografie, 35 informowanie o środkach
odstraszania zwierząt, prezentowanie i oferowanie towarów w spo‑
sób umożliwiający ich zakup z użyciem sieci komputerowych, tele‑
informatycznych i Internetu, 38 wspomagane komputerowo przesy‑
łanie poprzez sieci teleinformatyczne informacji, stron Web, danych
zawartych w bazach danych, zapewnianie dostępu do baz danych,
przesyłanie na żądanie informacji tekstowej i obrazowej pomiędzy
komputerami i na mobilne urządzenia teleinformatyczne.
(111) 314406
(220) 2018 04 09
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) BANIECZKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rosnowo, PL.
(540) banieczka
(540)

(210) 484587

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.15.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
myjnie samochodowe, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny
do mycia samochodów, automaty sprzedające, dystrybutory auto‑
matyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, ad‑
ministrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 37 usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, mycie pojazdów,
mycie pojazdów mechanicznych, mycie i polerowanie pojazdów sil‑
nikowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser‑
wacją instalacji do mycia pojazdów, udzielanie informacji związanych
z wyposażeniem urządzeń do mycia samochodów, usługi doradcze
w zakresie konserwacji pojazdów, usługi mycia ciśnieniowego, usługi
myjni pojazdów, wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów.
(111) 314407
(220) 2018 04 17
(210) 484932
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) GAS TRADING PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) G GASTRADING PODKARPACIE
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 01.15.05, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 gazowe węglowodory, gazowe mieszanki węglowo‑
dorowe, gaz (do użytku przemysłowego), gazy do użytku w rolnic‑
twie, gazy do użytku w cięciu, gazy do użytku w aerozolach, gazy do
użytku w ogrodnictwie, gazy do użytku w leśnictwie, gaz w postaci
płynnej do użytku przemysłowego, gazy skroplone do użytku wraz
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z dozownikami aerozolowymi, gazy skroplone do użytku wraz z opa‑
kowaniami aerozolowymi, 4 gaz skroplony, gaz płynny, mieszaniny
gazów, gazy do ogrzewania, gazy do użytku przy gotowaniu, gazy do
użytku jako paliwo, gazy płynne do stosowania do celów domowych,
gazy skroplone do pojazdów z silnikiem napędowym, gazy płynne
do stosowania w pojazdach mechanicznych, gaz propanowy sprze‑
dawany w butlach do użytku w palnikach, LPG do celów przemysło‑
wych, gazy palne, 6 butle metalowe na gaz, pojemniki metalowe
do gazów płynnych, zbiorniki do magazynowania gazu (z metalu),
zbiorniki metalowe do transportu gazów skroplonych, metalowe
zbiorniki do przechowywania skroplonych gazów, metalowe butle
na sprężony gaz lub płyny [puste], metalowe butle do sprężonego
gazu lub płynów, sprzedawane puste, wysokociśnieniowe butle me‑
talowe [pojemniki], butle gazowe (metalowe), 11 instalacje grzewcze
na gaz, urządzenia grzewcze na gaz, urządzenia zasilane gazem do
gotowania, urządzenia regulacyjne do urządzeń gazowych, instala‑
cje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi, urządzenia do
zmniejszania ciśnienia do użytku w instalacjach gazowych, instala‑
cje grzewcze, 20 butle niemetalowe na gaz, niemetalowe pojemniki
przenośne na gazy, 39 dostarczanie gazu [dystrybucja], magazyno‑
wanie paliw gazowych, napełnianie pojemników.

(111) 314408
(220) 2018 04 16
(210) 484917
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) SHOW WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SHOW WORLD
(510), (511) 41 występy na żywo, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie, produkcja i prezentacja widowisk [impre‑
sariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do
celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produk‑
cja pokazów rozrywkowych, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych.
(111) 314409
(220) 2018 05 18
(210) 486086
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) LABMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(540) REDUSTIN
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne, 5 odżywcze suplementy die‑
ty, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 314410
(220) 2018 06 05
(210) 486772
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) MIKULSKI MARCIN, KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) CZERWONY PIEC
(540)

(531) 14.09.03, 27.05.01
(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka i produkty zbożowe, sosy
do pizzy, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potra‑
wy na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pizzerie, usługi restauracji włoskich, usłu‑
gi mobilnych restauracji, udzielanie informacji dotyczących restaura‑
cji, usługi restauracji szybkiej obsługi, udostępnianie opinii na temat
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
cateringowe, bary, bary szybkiej obsługi, usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, prowadzone w kafeteriach i kawiarniach.
(111) 314411
(220) 2018 06 06
(210) 486810
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) MIKULSKI MARCIN KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
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(540) pasta miasta
(540)

z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurto‑
wej w zakresie artykułów sportowych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicz‑
nych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(531) 07.15.22, 25.07.03, 27.05.01
(510), (511) 30 potrawy z makaronu, mąka i produkty zbożowe, wy‑
roby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potrawy na bazie
mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi restauracji włoskich, usługi mobilnych restaura‑
cji, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi restauracji
szybkiej obsługi, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi cateringowe, bary,
bary szybkiej obsługi, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pro‑
wadzone w kafeteriach i kawiarniach.
(111) 314412
(220) 2018 06 20
(210) 487343
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ROBOCUT
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie strumie‑
niem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka szyb, drewna, me‑
tali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw, drewna i innych materiałów,
obróbka i przetwarzanie materiałów, produkcja rzemieślnicza na za‑
mówienie i montowanie wykonanych elementów.
(111) 314413
(220) 2018 04 09
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) MSI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) kiteshop.pl
(540)
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(111) 314414
(220) 2018 04 09
(210) 484596
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) NADBRZEŻNY MARCIN KANCELARIA BROKERSKA NBROKER
UBEZPIECZENIA, Kraków, PL.
(540) b nbroker
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, grafitowy
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu
ubezpieczeń, ubezpieczeniowe usługi brokerskie, ubezpieczenia,
agencje nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, po‑
średnictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 314415
(220) 2018 04 09
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) URZĄD MIASTA OPOLA, Opole, PL.
(540) PRZEBOJOWE OPOLE
(540)

(210) 484602

(210) 484592

Kolor znaku: czarny, szary, turkusowy
(531) 18.03.10, 18.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akce‑
soriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akce‑
soriów mody, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
audiowizualnym, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą‑
dzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za‑
kresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre‑
sie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku

Kolor znaku: czarny, róźowy, błękitny, źółty
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 promowanie koncertów muzycznych, promowanie
wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sporto‑
wych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promo‑
wanie towarów i usług osób trzecich, reklama, w tym promowanie
produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze
sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi
wydarzeniami sportowymi, reklama, reklama i marketing, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w czasopi‑
smach, broszurach i gazetach, usługi marketingu bezpośredniego,
marketing imprez i wydarzeń, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke‑
tingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingo‑
wych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, usługi
promocyjno‑marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych.
(111) 314416
(220) 2018 04 09
(210) 484610
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) BITNER JUSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE MAMYTO, Krzepice, PL.
(540) mamyTO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 kosze niemetalowe, pościel, oprócz bielizny pościelo‑
wej, pościel do łóżeczek niemowlęcych inna niż bielizna pościelowa,
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dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, ochrania‑
cze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, poduszki
ozdobne, maty dla dzieci do spania, maty do przewijania niemow‑
ląt, osprzęt niemetalowy do łóżeczek, przewijaki, posłania dziecięce
wykonane z materiału w postaci torby, poduszki, poduszki siedziska,
poduszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, posłania dzie‑
cięce wykonane z materiału w postaci torby.

(111) 314417
(220) 2018 04 09
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) ZAJĄC HALINA DRAGON, Poznań, PL.
(540) DRAGON
(540)
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(540)

(210) 484612

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, żółty, czarny, biały,
czerwony
(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 13 fajerwerki, artykuły pirotechniczne, flary ratunko‑
we, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, fontanny sztucz‑
nych ogni, granulowane materiały wybuchowe, mieszanki wybu‑
chowe, spłonki detonujące, spłonki do materiałów wybuchowych,
spłonki nabojowe, petardy, wyroby pirotechniczne, płynne mate‑
riały wybuchowe, ognie sztuczne, 35 sprzedaż hurtowa i detalicz‑
na wyrobów pirotechnicznych, fajerwerków, petard, sztucznych
ogni.
(111) 314418
(220) 2018 04 10
(210) 484621
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) PRZYTULSKA EDYTA, Wołomin, PL.
(540) CAYRA
(510), (511) 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne
i półszlachetne, biżuteria z metali nieszlachetnych, tworzyw sztucz‑
nych, szkła, kamieni i minerałów nieszlachetnych, bursztynu, tkanin,
masy plastycznej, emalii i ceramiki, zegarki, zegary, 18 obroże dla
zwierząt, torby, torebki, portfele, portmonetki, 41 usługi zespołu
muzycznego, usługi estradowe, usługi rozrywkowe związane z bran‑
żą muzyczną, usługi w zakresie organizowania koncertów, organizo‑
wanie imprez artystycznych, muzycznych, słowno‑muzycznych, ta‑
necznych, usługi dostępu do dzwonków telefonicznych do pobrania
muzyki i utworów MP3.
(111) 314419
(220) 2018 04 10
(210) 484622
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 21
(732) WIERZBICKA DOROTA CENTRUM MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO I CENTRUM SZKOLENIOWE, Białystok, PL.
(540) DE LUXE SOFT SHADING BROWS
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne, usługi w zakresie makijażu, usłu‑
gi wizażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi tatuażu
zmywalnego.
(111) 314420
(220) 2018 04 10
(210) 484641
(151) 2018 09 21
(441) 2018 05 21
(732) BRATKOWSKI WITOLD PPHU PARKUR, Pyzdry, PL.
(540) PEGAZ SALON JEŹDZIECKI

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.05.06
(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 owi‑
jania 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 rzędu końskiego], siodła do jazdy konnej, wodze do
lonżowania, puśliska, strzemiona, siodła do jazdy, obroże, smycze dla
zwierząt, baty, bicze, kagańce, naoczniki końskie, pokrowce na siodła
końskie, postronki [zaprzęgi], pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł,
smycze (skórzane), strzemiona i elementy [skórzane, gumowe], umo‑
cowania do siodeł, worki na obrok (do karmienia koni), uździenice,
35 usługi sprzedaży takich towarów jak: glinka biała, środki chemicz‑
ne do impregnacji skóry, kleje do skór, laktoza, preparaty chemiczne
do impregnacji wodoodpornej skór, preparaty do klejenia, prepa‑
raty 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 smarowa‑
nia, 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 odkaża‑
jące, tran, zioła lecznicze, boksy dla koni [konstrukcje] z metalu,
ostrogi, pojemniki metalowe do karmy dla żywego inwentarza, brąz
[wyroby artystyczne], dzwonki dla zwierząt, łańcuchy metalowe,
podkowy [gwoździe, hufnale], sprzączki i statuetki z metali nieszla‑
chetnych, zawory metalowe, dziurkacze numerujące i rewolwerowe,
gwintownice, klucze, młotki [narzędzia], narzędzia ścierne, noże do
podcinania kopyt, noże kowalskie, nożyczki, scyzoryki, szydła, tarni‑
ki, widły, kaski do jazdy konnej, bandaże elastyczne usztywniające
na stawy, kleszcze do kastracji, koce podgrzewane elektrycznie, biżu‑
teria, książki, kalendarze, akwarele, chusteczki do nosa, czasopisma,
gazety, gumki do ścierania, karty, karty pocztowe, koperty, kreda kra‑
wiecka, 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, podręcz‑
niki [książki], przybory szkolne, pudełka z papieru i kartonu, rysunki,
skoroszyty do dokumentów, spinacze do papieru, torebki do pako‑
wania, 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 koń‑
skie, czapraki pod siodła końskie, wytok [element rzędu końskiego],
siodła do jazdy konnej, wodze do lonżowania, puśliska, strzemiona,
siodła do jazdy, obroże, smycze dla zwierząt, baty, bicze, kagańce,
naoczniki końskie, pokrowce na siodła końskie, postronki [zaprzęgi],
pokrowce na siodła, zapięcia do siodeł, smycze (skórzane), strzemio‑
na i elementy [skórzane, gumowe], umocowania do siodeł, worki na
obrok (do karmienia koni), uździenice, stojaki [wieszaki] na siodła,
wędzidła i uprzęże, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
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koziołki na noże, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, po‑
krowce 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 po‑
staci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, wiadra do użytku
w gospodarstwie domowym, miotły, porcelana, pojemniki stosowa‑
ne w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwie‑
rząt domowych, dzbanki do kawy nieelektryczne, foremki do wyci‑
nania ciasteczek, gąbki czyszczące, grzebienie dla zwierząt, ircha do
czyszczenia, karafki [na alkohol], koryta, koryta do picia, kubki, łyż‑
ki 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, nakry‑
cia 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 wło‑
sów, siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów,
dywany, chodniki, maty, gry, zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, kar‑
ma i pasza dla zwierząt, smakołyki dla koni.

ne), programy komputerowe, publikacje elektroniczne do pobrania,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym reklama
on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji
o działalności sportowej za pośrednictwem strony internetowej, za‑
rządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, 38 agen‑
cje informacyjne, przekazywanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, elektroniczna transmisja danych, wiadomości
i informacji, interaktywne usługi telekomunikacyjne, mobilne usłu‑
gi medialne w postaci elektronicznej transmisji treści sportowych
i rozrywkowych, telekomunikacja informacyjna (w tym strony inter‑
netowe), telematyczne wysyłanie informacji, użytkowanie systemów
łączności elektronicznej, 41 nauczanie, w tym organizowanie i pro‑
wadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych, kształcenie, rozrywka, w tym informacja o imprezach roz‑
rywkowych, organizowanie konkursów, loterii, działalność sportowa
i kulturalna, w tym organizowanie zawodów sportowych, informa‑
cja o rekreacji, informacja o imprezach sportowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sym‑
pozjów, widowisk, wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi agencji dystrybucji
biletów.

(111) 314421
(220) 2018 04 10
(210) 484643
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) GHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oświęcim, PL.
(540) JAKOB HABERFELD OŚWIĘCIM
(540)

(111) 314424
(220) 2018 04 10
(210) 484653
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) SYBILSKA KATARZYNA LIVINGHOME, Piastów, PL.
(540) Livinghome
(510), (511) 20 meble, 37 budowa i remont obiektów, 42 projekto‑
wanie obiektów i wnętrz, projektowanie form, projektowanie kuchni,
projektowanie dywanów, projektowanie produktów [wzornictwo],
projektowanie sklepów, projektowanie wizualne, projektowanie
opakowań, projektowanie hoteli, projektowanie wzorów, projekto‑
wanie restauracji, projektowanie druków, projektowanie biżuterii,
projektowanie zasłon, projektowanie znaków, projektowanie porce‑
lany, projektowanie łazienek, projektowanie broszur, projektowanie
architektoniczne, projektowanie mebli, projektowanie umeblowa‑
nia, projektowanie rzeźb, projektowanie wizytówek, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie stron internetowych, projektowanie
płytek wykładzinowych, projektowanie wykładzin podłogowych,
projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie wyposażenia skle‑
pów, projektowanie przestrzeni biurowych, projektowanie konstruk‑
cji ozdobnych, projektowanie pubów, projektowanie rozmieszczenia
biur, projektowanie dobudówek, klubów, projektowanie materiałów
drukowanych, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie
produktów przemysłowych, projektowanie produktów konsumenc‑
kich, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie obiektów
sportowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie
nazw firmowych, projektowanie materiałów reklamowych, projekto‑
wanie centrów handlowych, projektowanie obiektów biznesowych,
projektowanie ulotek reklamowych, projektowanie nakryć głowy,
projektowanie logo reklamowych, projektowanie hal wystawowych,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie wspomaga‑
ne, projektowanie ramowych konstrukcji przestrzennych, projekto‑
wanie opakowań przemysłowych, projektowanie marki, projektowa‑
nie szkła i produktów szklanych, projektowanie wystaw sklepowych,
projektowanie witryn internetowych, projektowanie dekoracji
scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie wystro‑
ju wnętrz domowych, projektowanie wystroju wnętrz biurowych,
projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm,
planowanie budynków, planowanie łazienek, doradztwo projek‑
towe, analiza projektu, usługi projektów graficznych, planowanie
projektów technicznych, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, planowanie przestrzenne wnętrz, usługi projektowania do‑
tyczące architektury, profesjonalne doradztwo dotyczące projekto‑
wania wnętrz, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projekty archi‑
tektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych.

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 07.01.08,
07.01.14, 07.01.24, 07.03.02, 07.03.04, 07.03.08, 07.03.11, 07.03.12,
06.19.17, 05.01.08, 05.01.16, 19.01.05
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, 35 usługi sprzedaży
takich towarów jak: wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, napoje alkoholowe.
(111) 314422
(220) 2018 04 10
(210) 484644
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) ŁODYGA ARKADIUSZ, Przyprostynia, PL.
(540) TECHFA
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, 7 maszyny do obróbki drewna,
narzędzia jako części maszyn, maszyny na sprężone powietrze, prasy
jako maszyny do celów przemysłowych, 8 narzędzia o napędzie ręcz‑
nym, 40 obróbka metali.
(111) 314423
(220) 2018 04 10
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz, PL.
(540) AKTYWNA BYDGOSZCZ
(540)

(210) 484649

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 26.04.06, 26.04.14, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01,
02.07.13, 18.01.05, 18.03.01
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje na urządzenia przenośne (aplikacje mobil‑

(111) 314425
(220) 2018 04 11
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz, PL.
(540) 53°N 18°E STER NA BYDGOSZCZ

(210) 484706
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.15.24, 15.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, udostępnianie
powierzchni reklamowej, impresariat w działalności artystycznej,
39 zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewod‑
nikiem, usługi organizowania wycieczek, organizowanie rejsów,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kultural‑
na, organizowanie festiwali, w tym organizowanie festiwali wodnych,
organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie zawodów
sportowych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi agencji dystrybucji
biletów, usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe.
(111) 314426
(220) 2018 04 10
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 21
(732) CIEŚLA MIESZKO, Świlcza, PL.
(540) n new pro
(540)

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, herbatniki, kisze,
muesli, musy deserowe i czekoladowe, pierniki, ptifurki, słodycze,
tosty, torty, bezy, serniki, brownie i wyroby czekoladowe, babecz‑
ki, muffiny, bułeczki, lody, sorbety jako lody, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
43 kawiarnie, herbaciarnie, lodziarnie, organizowanie bankietów,
oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów, serwo‑
wanie jedzenia i napojów, usługi barów kawowych, usługi cateringu
zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem (catering).

(111) 314429
(220) 2018 04 11
(210) 484681
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) VITALABO‑LABORATORIA MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) VITALABO
(540)

(210) 484655

Kolor znaku: czarny, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.20
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów stomatolo‑
gicznych, protetycznych, farmaceutycznych i środków dezynfekcyj‑
nych, 41 szkolenia, organizacja kursów.
(111) 314427
(220) 2018 04 11
(210) 484660
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka, PL.
(540) HORECA
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, prepa‑
rat do czyszczenia, kosmetyki, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, produkty toaletowe, 16 papier toaletowy, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, papierowe chusteczki do
nosa, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papierowe.
(111) 314428
(220) 2018 04 11
(210) 484677
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) CIESIELSKA MONIKA, BŁASZCZYK AGNIESZKA QKI SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Qki
(540)

Kolor znaku: róźowy, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.01.01, 26.01.01, 26.04.01
(510), (511) 42 analityczne usługi laboratoryjne, analiza laborato‑
ryjna w dziedzinie bakteriologii, analiza surowicy krwi ludzkiej do
badań medycznych, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych,
analizy laboratoryjne, badania biologiczne, badania kliniczne, bada‑
nia laboratoryjne, badania w zakresie medycyny, doradztwo związa‑
ne z testami laboratoryjnymi, konsultacje i badania bakteriologiczne,
laboratoria medyczne, laboratoryjne usługi analityczne, medyczne
usługi laboratoryjne, próby kliniczne, usługi badań laboratoryjnych
w zakresie dermatologii, usługi badawczo‑rozwojowe w dziedzinie
immunologii, usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoriów
biologicznych, usługi laboratorium badań biologicznych, usługi labo‑
ratoryjne, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, usługi
laboratoryjne w zakresie testowania analitycznego, usługi w zakresie
testów laboratoryjnych, 44 badania genetyczne do celów medycz‑
nych, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania
przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe osteoporozy,
badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego,
badanie na obecność narkotyków w organizmie w zakresie naduży‑
wania środków odurzających, badanie rozmazu metodą PAP, doradz‑
two w zakresie immunologii, przeprowadzanie badań medycznych,
przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych
lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników,
przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ry‑
zyka wystąpienia chorób układu sercowo‑naczyniowego, świadcze‑
nie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów,
świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowo‑
tworu płuc, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem
ludzi, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i pro‑
gnozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych zwią‑
zane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne,
usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi badania
cukrzycy, usługi badań krwi, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wy‑
krycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
piersi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty,
usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy,
usługi badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań
przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań przesie‑
wowych z zakresu kolonoskopii, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
krwi pobranych od pacjentów, usługi medyczne w zakresie badań
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przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi me‑
dycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi medycz‑
ne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu
sercowo‑naczyniowego, usługi przesiewowych badań wzroku, usłu‑
gi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie medycyny i zdrowia
związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi.

(111) 314430
(220) 2018 04 11
(210) 484693
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) M PLUS M FRĄSZCZAK M. KRUK E. SPÓŁKA JAWNA,
Obłaczkowo, PL.
(540) CAF
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 wentylatory do sprężania, zasysania i transportu ga‑
zów, 11 wentylatory do chłodzenia urządzeń technologicznych
z wyłączeniem silników, wentylatory przeznaczone do nadmuchu
powietrza do palenisk kotłów CO lub kominków oraz do wyciągu
(usuwania) spalin z palenisk kotłów CO, kominków i promienników
gazowych, wentylatory do wyciągania lub nadmuchu gorącego po‑
wietrza, wentylatory do wentylacji ogólnej pomieszczeń.
(111) 314431
(220) 2018 04 11
(210) 484698
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) MALITKA KONRAD, Karczew, PL.
(540) ProADEK
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji
witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji far‑
maceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suplementy
żywnościowe, suplementy odżywcze, suplementy diety dla ludzi, su‑
plementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witami‑
nowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy do celów medycznych, dietetyczne, funk‑
cjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroele‑
mentów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin,
składników mineralnych, mikrolementów, leki, produkty farmaceu‑
tyczne, produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutyczne i we‑
terynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, suple‑
menty witaminowo‑mineralne, żywność związana ze specjalną dietą
do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, na‑
poje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetycz‑
ne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy
i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze specjalnego prze‑
znaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suple‑
mentami diety, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, ad‑
ministrowanie działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa przy
zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów, tłuszczy, produktów
spożywczych oraz suplementów odżywczych, pośrednictwo przy na‑
wiązaniu kontaktów biznesowych, w tym kontakty między osobami fi‑
zycznymi, między firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wspar‑
cie przy i/lub udział w działalności komercyjnej, agencje importowo
‑eksportowe.
(111) 314432
(220) 2018 04 11
(210) 484700
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) CZESZEJKO‑SOCHACKA MAŁGORZATA, CZESZEJKO
‑SOCHACKI MARIUSZ CAŁOROCZNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWO
‑SZKOLENIOWY ZALESIE SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie, PL.
(540) ZALESIE MAZURY ACTIVE SPA

427

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.11.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi w zakresie zakwaterowania,
obsługa turystów i podróżnych, wynajmowanie sal na zebrania, wy‑
najmowanie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na
spotkania, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, usługi
gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi kateringowe, hotelowe
usługi kateringowe, oferowanie żywności i napojów dla gości, udzie‑
lanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 44 masaże,
usługi spa, usługi saun, usługi kosmetyczne.
(111) 314433
(220) 2018 04 11
(210) 484710
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) VESTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KIDSPACE
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy, czarny, szary, żółty, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.05.08, 01.11.12
(510), (511) 24 pościel, 25 odzież dziecięca.
(111) 314434
(220) 2018 04 12
(210) 484726
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chef Don Qualitto
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony
(531) 09.03.01, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pizza mrożona i świeża, zapiekanki na bazie pieczywa
mrożone.
(111) 314435
(220) 2018 04 12
(210) 484730
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bakoma PRAZIARNA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 26.01.17, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.01.01
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(510), (511) 29 napoje i desery mleczne, także z dodatkiem płatków
zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, kakao, napoje i dese‑
ry na bazie mleka, także z dodatkiem płatków zbożowych, muesli,
kawy, owoców, czekolady, kakao, napoje i desery jogurtowe, także
z dodatkiem płatków zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekola‑
dy, kakao, napoje i desery mleczno‑owocowe, także z dodatkiem
płatków zbożowych, muesli, kawy, owoców, czekolady, kakao, jo‑
gurty, kefiry, produkt) serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, de‑
sery mrożone na bazie mleka i produktów mlecznych, 30 budynie,
puddingi: kleiki na bazie mleka, mrożone kremy i desery o różnych
smakach na bazie mleka i produktów mlecznych z dodatkiem zbóż,
muesli, owoców, kawy, kakao, czekolady, mrożone jogurty, produkty
zbożowe, preparaty zbożowe, mąka, kasze spożywcze, kasza manna,
ryż, otręby, płatki zbożowe, chipsy zbożowe, muesli, makarony, pie‑
czywo, pieczywo chrupkie, maca, pieczywo cukiernicze, bułka tarta,
grzanki, tortille, pizze, wafle zbożowe, batony zbożowe, mieszanki do
wypieku pieczywa, ciast, przekąski zbożowe, kiełki roślinne do celów
spożywczych dla ludzi, gotowe dania w opakowaniu do gotowania
lub odgrzania w domu na bazie mąki i/lub produktów zbożowych,
wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wa‑
fle i rurki waflowe, desery z muesli.

(111) 314436
(220) 2018 04 12
(210) 484733
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) LAS POLSKI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 314437
(220) 2018 04 12
(210) 484739
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) PERIAN
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.
(111) 314438
(220) 2018 04 12
(210) 484740
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) KRISTALIS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.
(111) 314439
(220) 2018 04 12
(210) 484742
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa, PL.
(540) KS03C
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 biochipy, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna,
czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], drukarki kom‑
puterowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], kodowane karty‑klucze, komputery (różne ro‑
dzaje), magnetyczne, magnetooptyczne, optoelektroniczne, optycz‑
ne, elektroniczne nośniki danych, mierniki (różne rodzaje), monitory
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nadaj‑
niki sygnałów elektronicznych, programy komputerowe (różne ro‑
dzaje), przetworniki elektryczne, smartfony, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, tachometry, taksometry, tele‑
foniczne urządzenia nadawcze, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia
szyfrujące], układy scalone, urządzenia systemu GPS, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, 16 arty‑
kuły papiernicze, formularze [blankiety, druki], materiały drukowane,
materiały piśmienne, 35 reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie no‑
śników reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(prospektów, broszur, plików audio i video), 42 analizy systemów
komputerowych, badania naukowe i techniczne, doradztwo doty‑
czące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, monitorowanie systemów kom‑
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie sieci sensorowych, projektowanie
programów komputerowych, projektowanie systemów komputero‑
wych, usługi doradcze w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi świad‑
czone przez laboratoria naukowe.

(111) 314440
(220) 2018 04 12
(210) 484757
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Calm Control
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla celów me‑
dycznych i leczniczych, mineralne dodatki do żywności dla celów
medycznych lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki,
preparaty wspomagające leczenie lub podnoszenie odporności or‑
ganizmu, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spo‑
żywcze do celów medycznych i leczniczych, mineralne suplementy
diety, mineralne wody do celów leczniczych lub medycznych, pre‑
paraty ziołowe do celów medycznych i leczniczych, zioła lecznicze
lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub
medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty biotechnolo‑
giczne dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne
dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunko‑
we, plastry, kremy do celów medycznych lub leczniczych, balsamy do
celów medycznych lub leczniczych, maści do celów medycznych lub
leczniczych, środki sanitarne do celów leczniczych lub medycznych,
środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie,
preparaty weterynaryjne, leki weterynaryjne.
(111) 314441
(220) 2018 04 12
(210) 484762
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) PRUS‑ZIELIŃSKA MONIKA, Środa Wielkopolska, PL.
(540) aQuality
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 11 dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybu‑
torów wody, urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory automa‑
tyczne w jednym, 32 napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów, wody, soki, 35 usługi sprzedaży następujących towarów:
dystrybutory wody, filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, urzą‑
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dzenia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym,
napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, wody, soki,
43 wynajem dystrybutorów wody, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.

(111) 314442
(220) 2018 04 12
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) GREEN FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zdunowo, PL.
(540) WRAP & ROLL
(540)

(210) 484770

(531) 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki jadalne, dżemy, kompoty, bulion, koncentraty na
bulion, preparaty do produkcji bulionu, koncentraty bulionu i rosołu,
kapusta kwaszona, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce
w puszkach, owocowe chipsy, sałatki, skórki, sok pomidorowy do ce‑
lów kulinarnych, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przekąski
na bazie owoców, sałatki i surówki owocowe, warzywne i owocowo
‑warzywne świeże i konserwowane, warzywa w puszkach, zupy, zupy
świeże oraz mrożone, składniki do sporządzenia zup, soki roślinne do
gotowania, gotowe produkty z warzyw, potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, potrawy gotowe składające się głównie z owo‑
ców, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania
warzywne, sałatki gotowe, 30 przyprawy, przyprawy korzenne, sosy,
dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, półprodukty do produk‑
cji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztarda, słodycze, gala‑
retki owocowe, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy
zawierające głównie ryż, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki,
tortille, przekąski na bazie tortilli, kanapki na bazie tortilli, placki, go‑
towe ciasto na placki, chleb pita, 31 świeże owoce, świeże warzywa,
warzywa liściaste myte i pakowane, gotowe do spożycia, kiełki roślin,
sałata, 32 soki i napoje warzywne, soki i napoje owocowe, soki i na‑
poje warzywno‑ owocowe, nektary owocowe bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców i warzyw, esencje
do produkcji napojów, wody gazowane i niegazowane, wody mine‑
ralne, syropy do napojów.
(111) 314443
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) URBANIK KRZYSZTOF, Dębica, PL.
(540) went serwis
(540)

(210) 484781

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 6 dysze, końcówki wylotowe z metalu, kolanka do rur
metalowe, metalowe kolanka u‑kształtne, kolanka metalowe do rur,
metalowe, kolankowe otwory wylotowe, kolanka z metalu do rur,
w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), metalowe kolanka do rur
[inne niż części maszyn], metalowe przewody, przewody metalowe,
rurowe (przewody-) metalowe, przewody klimatyzacyjne metalowe,
przewody wentylacyjne z metalu, przewody odpowietrzające z me‑
talu, metalowe przewody i rury, przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnych, przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych,
metalowe przewody powietrzne do budynków, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, zamknięcia metalowe,
metalowe zamknięcia, metalowe profile, kształtowniki metalowe,
profile metalowe, płyty metalowe, oprawy metalowe, kominy meta‑
lowe, szyny metalowe, wejścia metalowe, metalowe kanały wentyla‑
cyjne, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, kratki wentylacyjne
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z metalu, kanały metalowe na rury wentylacyjne, metalowe kratki
wentylacyjne do budynków, kanały wentylacyjne z metalu do bu‑
dynków, wywietrzniki [otwory wentylacyjne] z metalu dla budownic‑
twa, ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, metalowe kratki
wentylacyjne do zakładania w drzwiach, metalowe osłony otworów
wentylacyjnych do przewodów HVAC, kratki wentylacyjne (z metalu)
do montowania w oknach, metalowe kanały dymowe do użytku
w budownictwie, okapy metalowe, okładziny metalowe do kanałów,
okładziny metalowe, płyty metalowe na pokrycia ścian, prefabrykaty
budowlane z metalu, produkty budowlane z metalu, produkty meta‑
lowe do użytku w budownictwie, profile aluminiowe, profile metalo‑
we do użytku w budownictwie, profilowane elementy metalowe
[półobrobione], 7 dmuchawy do sprężania, usuwania i transportu
gazów, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, dmu‑
chawy elektryczne, dmuchawy obrotowe, dmuchawy odśrodkowe,
dmuchawy osiowe, dmuchawy powietrzne, dmuchawy przemysło‑
we, kondensatory powietrzne [kompresory], maszyny do wysysania
powietrza, maszyny na sprężone powietrze, maszyny wykorzystują‑
ce sprężone powietrze, obrotowe sprężarki powietrzne, odciążające
zawory zwrotne do wylotów kompresorów powietrza, pompy na
sprężone powietrze, pompy powietrza, pompy ssące, sprężarki do
klimatyzatorów powietrza, sprężarki do urządzeń do uzdatniania po‑
wietrza, sprężarki do urządzeń klimatyzacyjnych, sprężarki osiowe,
sprężarki powietrza, sprężarki powietrzne, wentylatory do sprężania,
11 agregaty chłodnicze będące częściami systemów do chłodzenia
wody, agregaty klimatyzacyjne, aparatura do podgrzewania powie‑
trza, aparatura do suszenia powietrzem, aparatura i instalacje chłod‑
nicze, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jo‑
nizacyjna do uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do
oczyszczania powietrza, armatury grzewcze, centralne instalacje kli‑
matyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemy‑
słowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
centralne urządzenia klimatyzacyjne, cyklony [maszyny do oczysz‑
czania powietrza], cyklony [urządzenia do oczyszczania powietrza],
czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy do wentylacji zasila‑
ne elektrycznie, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, dmuchawy go‑
rącego powietrza, dmuchawy kominowe, dmuchawy zimnego po‑
wietrza, domowe instalacje klimatyzacyjne, domowe oczyszczacze
powietrza, domowe urządzenia klimatyzacyjne, domowe urządzenia
do ogrzewania, dyfuzory powietrza, dymowe kanały, dystrybutory
powietrza, dysze regulujące [części kominków], elektrostatyczne fil‑
try powietrza, elektryczne grzejniki wentylatorowe, elektryczne in‑
stalacje grzewcze, elektryczne instalacje sanitarne, elektryczne kli‑
matyzatory, elektryczne nawilżacze, elektryczne oczyszczacze
powietrza, elektryczne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do
użytku domowego], elektryczne urządzenia do ogrzewania po‑
mieszczeń do celów domowych, elektryczne urządzenia do chłodze‑
nia pomieszczeń, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne
wentylatory okienne, elementy chłodnicze, elementy grzewcze, ele‑
menty grzejne, filtry [części instalacji domowych lub przemysło‑
wych], filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], filtry do
instalacji przemysłowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszcza‑
czy powietrza, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do odsysaczy
dymu, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry do użycia
z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użycia z urządzeniami do ce‑
lów sanitarnych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, filtry do użytku z urządze‑
niami do klimatyzacji, filtry do wyciągów spalin [części instalacji do‑
mowych lub przemysłowych], filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry
kurzu, filtry magnetyczne będące częściami urządzeń do centralne‑
go ogrzewania, filtry powietrza, filtry powietrza [części maszyn lub
instalacji do oczyszczania powietrza], filtry powietrza do instalacji
przemysłowych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry
powietrza do celów przemysłowych, filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, filtry powietrza do użytku
jako elementy zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych, filtry
powietrza do użytku domowego, filtry tłuszczowe [części do okapów
kuchennych], filtry świetlne [inne niż do użytku medycznego lub fo‑
tograficznego], generatory strumienia powietrza, induktory powie‑
trza [klimatyzatory], induktory powietrza [wentylacja], instalacje
chłodnicze, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do uzdat‑
niania powietrza, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu po‑
wietrza, instalacje filtrujące powietrze, instalacje grzewcze do powie‑
trza, instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje
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i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instala‑
cje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyza‑
cyjne do użytku w rolnictwie, instalacje klimatyzacyjne do użytku
komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne
do celów domowych, instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyj‑
ne do kuchni, kanały dymowe, kanały dymowe do urządzeń grzew‑
czych, kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, kanały dymowe
z wentylatorami, kanały dymowe z wyciągami, klimatyzacja do po‑
mieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, klimatyzatory,
klimatyzatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych],
klimatyzatory pokojowe, kratki wentylacyjne będące częścią wenty‑
latorów wyciągowych, kraty powietrzne do użytku w suszarkach,
kurtyny powietrzne, kurtyny gorącego powietrza, kurtyny powietrz‑
ne do wentylacji, nawilżacze powietrza, nawilżacze powietrza [inne
niż do celów medycznych], nawilżacze powietrza [do celów domo‑
wych], nawilżacze powietrza zawierające wodę i umieszczane na
grzejnikach centralnego ogrzewania, nawilżacze przemysłowe,
oczyszczacze powietrza, oczyszczacze dymu, oczyszczacze powie‑
trza [do użytku domowego], odpylacze elektrostatyczne do oczysz‑
czania powietrza, odsysacze gazów, ogrzewacze do pomieszczeń,
ogrzewacze powietrza, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, okapy
do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, okapy wen‑
tylacyjne do kuchenek, okapy wentylacyjne do kuchni, okapy wenty‑
lacyjne do piekarników, okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami,
okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy z wyciągiem do
suszarek do pasz, okienne urządzenia do klimatyzacji, osprzęt do ka‑
nałów dymowych, osuszacze do zastosowania w gospodarstwie do‑
mowym, osuszacze powietrza, panele klimatyzacyjne do użytku
w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], parowniki do klimaty‑
zatorów, podgrzewacze powietrza, promiennikowe ogrzewacze do
pomieszczeń, przemysłowe instalacje chłodnicze, przemysłowe in‑
stalacje grzewcze, przemysłowe instalacje do suszenia, przemysłowe
urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia
wentylacyjne, przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe
powietrze, przenośne klimatyzatory, przenośne urządzenia do chło‑
dzenia wyparnego, przenośne urządzenia do klimatyzacji, przeno‑
śne urządzenia do suszenia [suszenie ciepłem], przenośne urządze‑
nia do wentylacji, przenośne urządzenia grzewcze, przenośne
wentylatory elektryczne, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrze‑
nianie się gazów, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie
się płomieni, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów,
dymu, przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
ognia, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się dymu,
przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, prze‑
pustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, prze‑
pustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się płomieni, prze‑
pustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się oparów,
przepustnice ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu,
przepustnice do instalacji wentylacyjnych, przepustnice do uwalnia‑
nia dymu, przepustnice do wyrównywania powietrza, przepustnice
przeciwpożarowe, przepustnice regulujące powietrze, regulatory
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się gazów, regeneratory ciepła,
regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się płomieni, regulato‑
ry ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory cią‑
gu hamujące rozprzestrzenianie się dymu, regulatory ciągu zapobie‑
gające rozprzestrzenianiu się płomieni, regulatory ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się ognia, regulatory ciągu hamujące rozprze‑
strzenianie się oparów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrze‑
nianiu się ognia, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu
się gazów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się
dymu, regulatory gazu, regulatory ciągu zapobiegające rozprze‑
strzenianiu się oparów, regulatory temperatury [zawory termosta‑
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, regulowane, powle‑
kane filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchennych],
rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza do spalania
w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących gazów spali‑
nowych, rozpraszacze ciepła do urządzeń do chłodzenia, rozprasza‑
cze ciepła do urządzeń do wentylacji, rury będące częściami instala‑
cji sanitarnych, separatory do oczyszczania powietrza, sprzęt do
tłumienia [części piecyków], sprzęt do tłumienia [części pieców], ste‑
rylizatory powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima‑
tyzacja), terminale wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, urządzenia
centralnego ogrzewania, urządzenia chłodnicze do użytku komer‑
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cyjnego, urządzenia chłodzące, urządzenia do celów sanitarnych,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do cyrkulacji po‑
wietrza, urządzenia do napowietrzania, urządzenia do oczyszczania
gazu, urządzenia do oczyszczania powietrza w komorach z czystym
powietrzem, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do
oczyszczania powietrza w gablotach z czystym powietrzem, urzą‑
dzenia do oczyszczania powietrza do celów domowych, urządzenia
do oczyszczania powietrza do użytku handlowego, urządzenia do
oddzielania powietrza, urządzenia do odświeżania powietrza, urzą‑
dzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do ogrzewa‑
nia, urządzenia do ogrzewania powietrznego, urządzenia do ogrze‑
wania pomieszczeń do celów przemysłowych, urządzenia do
recyrkulacji powietrza, urządzenia do sterylizacji powietrza, urządze‑
nia do sterylizacji, urządzenia do wentylacji, urządzenia do wyparne‑
go chłodzenia powietrza, urządzenia gazowe stosowane w chłodze‑
niu, urządzenia grzewcze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia
grzewcze, urządzenia grzewcze do pomieszczeń, urządzenia grzew‑
cze do użytku w domu, urządzenia i maszyny do oczyszczania po‑
wietrza, urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych,
urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, urządzenia kli‑
matyzacyjne do celów przemysłowych, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne montowane w oknach, urządzenia do re‑
cyrkulacji powietrza, urządzenia do sterylizacji powietrza, urządze‑
nia do sterylizacji, urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia
do wentylacji, urządzenia do wyparnego chłodzenia powietrza,
urządzenia elektryczne stosowane w chłodzeniu, urządzenia grzew‑
cze do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia i instalacje chłodni‑
cze, urządzenia i instalacje grzewcze, urządzenia nawilżające do
użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, urządzenia oczysz‑
czające powietrze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia wentylacyj‑
ne do pomieszczeń mieszkalnych, urządzenia wentylacyjne zasilane
energią słoneczną, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych],
wentylatory dachowe, wentylatory do klimatyzacji, wentylatory do
kominów, wentylatory do systemów wentylacji, wentylatory do urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, wentylatory do urządzeń wyciągowych ga‑
zów, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory do
urządzeń wyciągowych spalin, wentylatory do użytku domowego,
wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemy‑
słowego, wentylatory do wymienników ciepła, wentylatory elek‑
tryczne, wentylatory elektryczne będące elementami domowych in‑
stalacji wentylacyjnych, wentylatory elektryczne będące elementami
domowych instalacji klimatyzacyjnych, wentylatory elektryczne do
użytku osobistego, wentylatory elektryczne [do użytku domowego],
wentylatory eoliczne, wentylatory osiowe, wentylatory osiowe do
klimatyzacji, wentylatory pożarowe do usuwania gazów, wentylato‑
ry pokojowe, wentylatory pożarowe do usuwania wyziewów, wenty‑
latory pożarowe do usuwania oparów, wentylatory pożarowe oddy‑
miające, wentylatory radialne, wentylatory ssące, wentylatory
stołowe, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory su‑
fitowe, wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], wentylato‑
ry wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory z silnikiem do
klimatyzacji, wentylowane szafki do przechowywania mięsa [chło‑
dzące], wentylatory ze sprężonym powietrzem, wężownice będące
elementami instalacji chłodzących, wężownice chłodzące, wiatraki
napędzane silnikiem do wentylacji, wyciągi kominkowe, wyciągi ku‑
chenne, wyciągi kuchenne [okapy], wyciągi [wentylacja], wyciągi
wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wenty‑
lacyjne do pary, wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, wyciągi wen‑
tylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], wymien‑
niki ciepła, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania,
wymienniki ciepła do kominków, wymienniki ciepła do usuwania
gazów wydechowych, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn,
wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, wyroby sanitarne
ze stali nierdzewnej, zasobniki ciepła, zawory [akcesoria hydraulicz‑
ne], zawory do klimatyzatorów, zawory do kontroli temperatury [czę‑
ści instalacji centralnego ogrzewania], zawory kontroli poziomu, za‑
wory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zespoły
sanitarne, 19 dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-), ele‑
menty budowlane (niemetalowe-) w postaci płyt, kanały drenażowe,
nie z metalu, kanały drenażowe (niemetalowe-), konstrukcyjne ele‑
menty niemetalowe dla budownictwa, łuki z materiałów niemetalo‑
wych, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane niemetalowe o wła‑
ściwościach akustycznych, materiały budowlane niemetalowe, ma‑
teriały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane z włókien
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mineralnych, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucz‑
nych, materiały z warstwą izolacyjną przeciwwilgociową (niemetalo‑
we-), niemetalowe klapki wentylatorów do budynków, niemetalowe
kratki wentylacyjne do budynków, osłony otworów wentylacyjnych,
niemetalowe, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do
przewodów HVAC, otwory wentylacyjne w ziemi (niemetalowe-),
płyty izolacyjne, niemetalowe, płyty laminowane (niemetalowe) do
celów budowlanych, prefabrykowane elementy budowlane (nieme‑
talowe-), prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do
montażu na miejscu, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstyl‑
ne, 37 usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
usługi w zakresie napraw kanałów, usługi czyszczenia przewodów
wentylacyjnych, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, usługi
demontażu, instalacja urządzeń wentylacyjnych, naprawa urządzeń
do wentylacji, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, mo‑
dernizacja instalacji do wentylacji budynków, usługi uszczelniania
otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji, instalacja systemów do wenty‑
lacji i usuwania kurzu, modernizacja instalacji do ogrzewania, wenty‑
lacji i klimatyzacji budynków.

431

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.05.04, 26.04.01
(510), (511) 11 umywalki, umywalki łazienkowe, baterie do umy‑
walek, krany do umywalek, wanny, wanny łazienkowe, wanny spa,
muszle klozetowe [wc], bidety, kabiny prysznicowe, kabiny natrysko‑
we, szklane kabiny prysznicowe, drzwi prysznicowe, armatury łazien‑
kowe, brodziki, ścianki prysznicowe, odpływy wody [krany], 19 drzwi
szklane, drzwi niemetalowe, drzwi lustrzane, drzwi harmonijkowe
niemetalowe, szklane dachy, dachy niemetalowe.

niacze ciała do użytku sportowego, pasy do podnoszenia ciężarów
[artykuły sportowe], sznurowadła do naramienników do użytku spor‑
towego, ochraniacze na goleń do użytku sportowego, torby przy‑
stosowane do noszenia sprzętu sportowego, torby specjalnie przy‑
stosowane do sprzętu sportowego, ochraniacze na nadgarstki do
użytku sportowego, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
ochraniacze na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na ramio‑
na i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową do użytku
sportowego, zaczepki do mocowania sznurowadeł naramienników
do użytku sportowego, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym przez Internet, w związku ze sprzętem, odzieżą i artykułami
w szczególności sportowymi, określonymi w zgłoszeniu w klasach
18, 25 i 28, 41 zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kultu‑
ralne, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie
informacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu sportowego, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu na
imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji
sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe,
rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekko‑
atletyczne oraz programy z nagrodami, usługi informacyjne w zakre‑
sie biletów na wydarzenia sportowe, usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, edukacja sportowa, usługi kas bile‑
towych, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji
sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych, usługi w zakresie
dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, organizacja rezerwacji
biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe,
świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na
wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, prowadzenie imprez
sportowych na żywo, przeprowadzanie imprez sportowych, organi‑
zowanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka podczas przerw
w trakcie imprez sportowych, obozy sportowe, szkolenia sportowe,
zajęcia sportowe, usługi sportowe, udostępnianie sprzętu sportowe‑
go, dostarczanie sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, organizowanie imprez w celach kul‑
turalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi doradcze w zakresie
organizowania imprez sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia spor‑
towe i kulturalne.

(111) 314445
(220) 2018 04 04
(210) 484458
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) ENVIO GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) efn
(540)

(111) 314446
(220) 2018 04 04
(210) 484460
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) CUSTOS SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) CUSTOS SECURITY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki sportowe, uniwersalne torby
sportowe, uniwersalne torby sportowe na kółkach, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, torby na odzież sportową, tor‑
by podręczne na odzież sportową, torebki na biodra [nerki], torby na
pas i na biodra [nerki], skórzane smycze, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, odzież sportowa, odzież treningowa, 28 nakolanniki [artykuły
sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki do użytku
sportowego, nakolanniki do użytku sportowego, naramienniki do
użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sportowe], ochrania‑
cze na pięści [artykuły sportowe], obciążniki na nogi [artykuły spor‑
towe], ochraniacze nóg do użytku sportowego, obciążniki nóg do
użytku sportowego, gumki naramienników do użytku sportowego,
ochraniacze dłoni do użytku sportowego, ochraniacze brzucha do
użytku sportowego, ochraniacze talii do użytku sportowego, ochra‑

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony
(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nie‑
ruchomością, 39 wynajem samochodów, 41 kultura fizyczna, organi‑
zowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
[z wyjątkiem pojazdów], usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony.

(111) 314444
(220) 2018 04 13
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) RAKSZAWA KRYSTIAN, Warszawa, PL.
(540) Swiss LINIGER
(540)

(210) 484783

432
(111) 314447
(220) 2018 04 04
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 21
(732) SOŁTYS MAŁGORZATA MOZZ, Kraków, PL.
(540) MOZZ
(540)
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(210) 484466

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, dezodoranty, preparaty do golenia,
wody kolońskie, kremy, mleczka kosmetyczne, toniki, lakiery do wło‑
sów i do paznokci, maseczki kosmetyczne, produkty perfumeryjne,
preparaty do pielęgnacji skóry i włosów, szminki, szampony, tusze
do rzęs, farby do włosów, 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszul‑
ki, koszule, płaszcze, swetry, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki,
spódnice, rajstopy, pończochy, skarpety, skarpetki, stopki, kapcie,
rękawiczki, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy,
koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do opalania i pływania,
dresy, podkolanówki, zakolanówki, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej wyrobów kosmetycznych, odzieży, bielizny osobistej,
bielizny nocnej, rajstop, pończoch, stopek, skarpetek, skarpet, pod‑
kolanówek, zakolanówek, kostiumów do opalania i do pływania,
odzieży sportowej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami,
z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmety‑
kami i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospo‑
darstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
meblami, z artykułami piśmienniczymi, z upominkami, z gazetami,
z kwiatami.
(111) 314448
(220) 2018 04 04
(210) 484468
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Spécialité smaczny START na dzień dobry!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, czarny, szary, brązowy,
pomarańczowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.03, 09.01.09, 26.01.04, 05.03.14,
01.15.11, 08.01.06
(510), (511) 29 kiełbasy i parówki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
kiełbas i parówek, doradztwo w sprawie organizowania i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowa‑
nia i dystrybucji kiełbas i parówek.
(111) 314449
(220) 2018 04 04
(210) 484481
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) INTER‑GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) SUPEROL
(510), (511) 4 olej silnikowy, olej przemysłowy, olej przekładniowy,
olej hydrauliczny.
(111) 314450
(220) 2018 04 04
(210) 484483
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) INTER‑GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) MIXOL
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do dwusuwów, oleje przekładnio‑
we, oleje przemysłowe, oleje hydrauliczne, oleje obróbcze.
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(111) 314451
(220) 2018 04 05
(210) 484518
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 07
(732) CABAN KONRAD SITEIMPULSE, Warszawa, PL.
(540) SUPER ! MONITORING
(540)

(531) 16.01.04, 16.01.05, 16.01.06, 24.17.04, 26.04.07, 27.05.01,
27.05.03
(510), (511) 42 usługi w zakresie tworzenia internetowych aplikacji
do monitorowania stron internetowych i serwerów, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania do monitorowania
aplikacji internetowych, stron internetowych i serwerów, tworzenie
oprogramowania komputerowego, monitorowanie rozwoju opro‑
gramowania, ulepszeń, wsparcia i usług doradczych w tej dziedzinie.
(111) 314452
(220) 2018 02 05
(210) 481985
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Getin Leasing
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuce‑
nie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, kar‑
ty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyj‑
ne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwo‑
dów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogra‑
mowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współ‑
działanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do we‑
ryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, pro‑
gramy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe syste‑
mu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da‑
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożli‑
wiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewo‑
dowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające do‑
stęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko‑
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy‑
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób in‑
dywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwe‑
stycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały foto‑
graficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materia‑
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt‑
kiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie
ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby pa‑
pierowe do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały pa‑
piernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wy‑
dawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny,
broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubez‑
pieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini‑
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne
doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzię‑
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ciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księ‑
gowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, po‑
moc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działal‑
ności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi spe‑
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo‑eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyski‑
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności go‑
spodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru persone‑
lu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospo‑
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputero‑
we zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyj‑
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i trady‑
cyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo fi‑
nansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elek‑
tronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności
w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kre‑
dyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le‑
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finanso‑
wanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytel‑
ności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komorni‑
cza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych,
usługi funduszy emerytalno‑rentowych, usługi finansowe dla eme‑
rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów
systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie ob‑
rotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitało‑
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj.
zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w za‑
kresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy i opracowa‑
nia na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu du‑
żych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania
prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do pu‑
blicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora
rynku oraz emitenta, informacja finansowa‑usługi przygotowywania
finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obro‑
tu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wyko‑
nywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto‑
ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościo‑
wymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie
rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościo‑
wych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie eks‑
pertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finan‑
sowe, świadczenie usług konsultacyjno
‑doradczych w sprawach
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyj‑
nych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami po‑
wierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządza‑
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nie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jedno‑
stek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia in‑
dywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek to‑
warzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo‑
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządza‑
nia ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału po‑
wierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościo‑
wych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i po‑
życzek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek‑
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajo‑
wych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwaran‑
cji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowa‑
nie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi‑
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena akty‑
wów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża‑
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo‑
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią‑
zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża‑
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwe‑
stycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan‑
sowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej kla‑
sie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do
przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję
oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu infor‑
macji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale kompu‑
terowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo‑
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostę‑
pu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i ob‑
razu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych,
prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostępu do portali
komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informa‑
cyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z ko‑
mentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo‑
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi
w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wy‑
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji,
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych,
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów
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sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, orga‑
nizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo‑
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań nauko‑
wych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie kompute‑
rów, systemów komputerowych i programów komputerowych, kon‑
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisa‑
nych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w kom‑
puterach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowa‑
nego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kompute‑
rowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, le‑
asing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali
internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto‑
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja
i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i opro‑
gramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną.

(111) 314453
(220) 2018 02 05
(210) 481987
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Getin Automotive
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuce‑
nie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, kar‑
ty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyj‑
ne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwo‑
dów scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe, oprogra‑
mowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współ‑
działanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do we‑
ryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane:
programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach
i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, pro‑
gramy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe syste‑
mu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów da‑
nych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta
używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt
komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie do umożli‑
wiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewo‑
dowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające do‑
stęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko‑
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy‑
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób in‑
dywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwe‑
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stycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały foto‑
graficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materia‑
łów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone
dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjąt‑
kiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie
ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby pa‑
pierowe do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały pa‑
piernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wy‑
dawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny,
broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubez‑
pieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admini‑
strowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne
doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzię‑
ciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księ‑
gowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, po‑
moc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działal‑
ności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi spe‑
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo‑eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodar‑
czej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy
opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyski‑
wania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności go‑
spodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru persone‑
lu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania
prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospo‑
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputero‑
we zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyj‑
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i trady‑
cyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo fi‑
nansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elek‑
tronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności
w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kre‑
dyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le‑
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finanso‑
wanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytel‑
ności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komorni‑
cza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych,
usługi funduszy emerytalno‑rentowych, usługi finansowe dla eme‑
rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów
systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie ob‑
rotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitało‑
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj.
zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w za‑
kresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy i opracowa‑
nia na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu du‑
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żych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania
prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do pu‑
blicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora
rynku oraz emitenta, informacja finansowa‑usługi przygotowywania
finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obro‑
tu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wyko‑
nywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto‑
ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościo‑
wymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie
rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościo‑
wych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie eks‑
pertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finan‑
sowe, świadczenie usług konsultacyjno
‑doradczych w sprawach
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyj‑
nych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami po‑
wierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządza‑
nie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jedno‑
stek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia in‑
dywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek to‑
warzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo‑
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządza‑
nia ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału po‑
wierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościo‑
wych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i po‑
życzek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek‑
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajo‑
wych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwaran‑
cji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowa‑
nie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi‑
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena akty‑
wów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża‑
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo‑
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią‑
zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża‑
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwe‑
stycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan‑
sowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej kla‑
sie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do
przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję
oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu infor‑
macji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale kompu‑
terowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo‑
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostę‑
pu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i ob‑
razu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych,
prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostępu do portali
komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informa‑
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cyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z ko‑
mentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo‑
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi
w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wy‑
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji,
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych,
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów
sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, orga‑
nizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo‑
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań nauko‑
wych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie kompute‑
rów, systemów komputerowych i programów komputerowych, kon‑
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisa‑
nych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w kom‑
puterach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowa‑
nego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kompute‑
rowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, le‑
asing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali
internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto‑
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja
i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i opro‑
gramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną.

(111) 314454
(220) 2018 02 05
(210) 481988
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Getin Automotive
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, bankomaty, me‑
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodo‑
wane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteli‑
gentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, progra‑
my komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, apa‑
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ratura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy kom‑
puterowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy kompute‑
rowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpie‑
czenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych infor‑
macji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finan‑
sowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie
do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bez‑
przewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiają‑
ce dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych
i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do ko‑
dowania i bezpiecznego przechowywania, odzyskiwania i przekazy‑
wania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indy‑
widualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne
terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje
dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwesty‑
cji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotogra‑
ficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów
piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wy‑
jątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem apa‑
ratów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w in‑
nych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do
pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, mate‑
riały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa rekla‑
mowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery,
ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowo‑
ści, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlo‑
wymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo
podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawie‑
raniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy,
usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z pro‑
wadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowe‑
go i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsię‑
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy,
rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per‑
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, ana‑
lizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych,
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowa‑
nia i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public rela‑
tions, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, ar‑
chiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakre‑
sie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi
elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie
transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komu‑
nikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing opera‑
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cyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ścią‑
gania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakre‑
sie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno
‑rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie
programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi makler‑
skie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usłu‑
gi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na ryn‑
ku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami fi‑
nansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi do‑
radztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy
i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywa‑
niu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania
prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicz‑
nego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku
oraz emitenta, informacja finansowa‑usługi przygotowywania finan‑
sowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu pa‑
pierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywa‑
nie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi,
usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi un‑
derwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, pro‑
wadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów
wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty‑
tułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośred‑
nictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i pro‑
gnoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno‑doradczych w sprawach finanso‑
wych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usłu‑
gi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi,
usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych
pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników fun‑
duszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy
powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytal‑
nych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyj‑
nych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościo‑
wych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi
aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie fun‑
duszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredyto‑
we, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi
w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków po‑
dróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkła‑
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąga‑
nie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji,
wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie trans‑
akcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie po‑
ręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami de‑
wizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, or‑
ganizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytel‑
nościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czyn‑
ności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finan‑
sowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsię‑
biorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpiecze‑
niowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych
i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchome‑
go, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie
nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi admi‑
nistrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieru‑
chomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem,
sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozy‑
skiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie
działalności deweloperskiej, organizowanie funduszy na cele dobro‑
czynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszyst‑
kich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 teleko‑
munikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi
przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
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udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez ter‑
minale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy,
telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie
łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej po‑
przez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udo‑
stępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednic‑
twem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi
przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek ma‑
ilowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie
dźwięku i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali in‑
ternetowych, prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostę‑
pu do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania da‑
nych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finan‑
sowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz
z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udo‑
stępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez
Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie
modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesy‑
łania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja o ww. usłu‑
gach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi w dziedzinie roz‑
rywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, pe‑
riodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja fil‑
mów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyj‑
nych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kul‑
turalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych,
organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowa‑
dzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw w celach sporto‑
wych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww.
usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi wykonywania
badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputero‑
wego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych
i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów
i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlece‑
nie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego,
mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projekto‑
wanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informa‑
tyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputero‑
wych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania
dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych,
ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów kompute‑
rowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie
porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów,
opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania
własnością intelektualną.
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(540) Idea Getin Leasing
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(210) 481989

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
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sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, bankomaty, me‑
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodo‑
wane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty inteli‑
gentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, progra‑
my komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, apa‑
ratura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy kom‑
puterowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach,
dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy kompute‑
rowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy
komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpie‑
czenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych in‑
formacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe
i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogra‑
mowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektro‑
nicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputero‑
we umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie kom‑
puterowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania, odzyski‑
wania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta
i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finanso‑
wych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligator‑
skie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmien‑
ne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, mate‑
riały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do
pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowa‑
nia z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje
papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma,
periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instrukta‑
żowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych,
inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, spe‑
cjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie,
usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie
ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, infor‑
macja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,
pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi spe‑
cjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi po‑
średnictwa handlowego, usługi agencji importowo
‑eksportowych
i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opła‑
calności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodar‑
czej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organi‑
zowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania pro‑
gnoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi ba‑
dań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospo‑
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie
wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami
danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputero‑
we zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public relations,
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usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwię‑
kowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego,
usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyj‑
nych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i trady‑
cyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo fi‑
nansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elek‑
tronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności
w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kre‑
dyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, le‑
asing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finanso‑
wanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu
długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytel‑
ności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komorni‑
cza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych,
usługi funduszy emerytalno‑rentowych, usługi finansowe dla eme‑
rytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów
systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie
kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie ob‑
rotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitało‑
wym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości,
dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj.
zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w za‑
kresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, analizy i opracowa‑
nia na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu du‑
żych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania
prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do pu‑
blicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora
rynku oraz emitenta, informacja finansowa‑usługi przygotowywania
finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obro‑
tu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wyko‑
nywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami warto‑
ściowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych,
usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościo‑
wymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie
papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie
rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościo‑
wych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie eks‑
pertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finan‑
sowe, świadczenie usług konsultacyjno
‑doradczych w sprawach
finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyj‑
nych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami po‑
wierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządza‑
nie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi,
lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny
rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jedno‑
stek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia in‑
dywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek to‑
warzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi
kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzo‑
nymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządza‑
nia ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych
i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie,
usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału po‑
wierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie
rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościo‑
wych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i po‑
życzek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elek‑
tronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajo‑
wych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwaran‑
cji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowa‑
nie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami,
wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie
i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji fi‑
nansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
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przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności
ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena akty‑
wów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża‑
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo‑
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią‑
zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża‑
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwe‑
stycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan‑
sowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej kla‑
sie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do
przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję
oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu infor‑
macji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale kompu‑
terowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo‑
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostę‑
pu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i ob‑
razu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych,
prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostępu do portali
komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informa‑
cyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z ko‑
mentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo‑
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi
w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wy‑
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji,
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych,
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów
sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, orga‑
nizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo‑
zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań nauko‑
wych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie kompute‑
rów, systemów komputerowych i programów komputerowych, kon‑
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisa‑
nych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w kom‑
puterach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowa‑
nego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kompute‑
rowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, le‑
asing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali
internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto‑
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja
i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i opro‑
gramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
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zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną, licencjonowanie programów kompute‑
rowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne,
udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie eks‑
pertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów
aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie
przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy spor‑
ne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 314456
(220) 2018 02 05
(210) 481991
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Getin Leasing
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami, bankomaty, me‑
chanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie ko‑
dowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych, karty
inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwia‑
jące kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami,
aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko‑
wych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, progra‑
my komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na
chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy
komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe,
programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania
do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji
poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne
i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków
elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie kom‑
puterowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramo‑
wanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywa‑
nia, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na te‑
mat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych
i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych,
16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, le‑
asingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materia‑
ły piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domo‑
wych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, ma‑
szyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z two‑
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały
do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane,
publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi,
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospek‑
ty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu,
kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie or‑
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usłu‑
gi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębior‑
stwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi

439

audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe,
prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy
kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu trans‑
akcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi dorad‑
cze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem
franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospo‑
darczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsię‑
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy,
rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania per‑
sonalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, ana‑
lizy kosztów, usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych,
sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowa‑
nia i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public rela‑
tions, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, ar‑
chiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakre‑
sie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi
elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie
transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komu‑
nikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty
samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing opera‑
cyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ścią‑
gania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakre‑
sie kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym
windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno
‑rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie
programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi makler‑
skie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na
rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi do‑
radztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi‑raporty, anali‑
zy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w na‑
bywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora
emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa‑usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usłu‑
gi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku nie‑
publicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie pa‑
pierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, naby‑
wanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papie‑
rów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wy‑
konywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, do‑
radztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno‑doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie fundu‑
szami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalny‑
mi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na
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wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywa‑
nie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowa‑
dzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jedno‑
stek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwesty‑
cyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi bro‑
kerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapi‑
tału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykony‑
wanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie po‑
ręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumen‑
tów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfo‑
wych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków okre‑
ślonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierni‑
czych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie termino‑
wych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu dzia‑
łalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierża‑
wy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamó‑
wienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lo‑
kali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią‑
zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierża‑
wą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwe‑
stycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finan‑
sowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej kla‑
sie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyła‑
nie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do
przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci
światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję
oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu infor‑
macji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale kompu‑
terowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo‑
wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostę‑
pu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi
transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku i ob‑
razu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych,
prowadzenie forum on‑line, usługi przydzielania dostępu do portali
komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiado‑
mości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne i informa‑
cyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z ko‑
mentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do
platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypo‑
życzanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej, informacja
o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi
w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury, usługi wy‑
dawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych,
publikacje elektroniczne on‑line, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji,
produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych,
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów
sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, orga‑
nizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympo‑
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zjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań nauko‑
wych i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie kompute‑
rów, systemów komputerowych i programów komputerowych, kon‑
sulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, pro‑
gramowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie
oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisa‑
nych we właściwym języku dla danego komputera do użycia w kom‑
puterach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowa‑
nego do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie
systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci kompute‑
rowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, le‑
asing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali
internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali interneto‑
wych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja
i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i opro‑
gramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad
prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opi‑
nii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych,
zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzę‑
dami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządza‑
nia własnością intelektualną.

(111) 314457
(220) 2018 04 16
(210) 484859
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) HUBEI HAPM MAGNA SEATING SYSTEM CO. LTD.,
Xiangyang, CN.
(540) HM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.06
(510), (511) 12 pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, sie‑
dzenia do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, sprzę‑
gła do pojazdów lądowych, części składowe siedzeń w pojazdach,
zwłaszcza elementy konstrukcyjne, złącza oraz inne urządzenia do
regulacji nachylenia, wysokości i długości siedzeń w pojazdach lub
ich części, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną i ko‑
lejową, dżojstiki do pojazdów, przemienniki momentu obrotowego
do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych, podwo‑
zia pojazdów.
(111) 314458
(220) 2018 04 16
(210) 484867
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 21
(732) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) MULTI5
(510), (511) 30 mieszanki piekarskie do wypieku chleba i bułek.
(111) 314459
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) ZDUNKO PAWEŁ ALFALUX, Choroszcz, PL.
(540) LUMMER
(540)

(210) 484869

(531) 13.01.06, 13.01.17, 13.01.20, 13.01.25, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje oświetleniowe, lampy elek‑
tryczne, światła sufitowe, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy oświetleniowe, lampy
stojące, żarówki oświetleniowe, żyrandole, abażury do lamp, klosze
do lamp [kominki], kuliste klosze do lamp, latarnie oświetleniowe,
oprawki do lamp elektrycznych, rozpraszacz światła, reflektory do
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lamp, rury oświetleniowe, stelaże do abażurów, świecące numery na
domy.

(111) 314460
(220) 2018 04 16
(210) 484871
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, PL.
(540) bardzo. wafle
(540)

(111) 314461
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) GRUPA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) AF GRUPA AF
(540)

dociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, wykonywanie
robót odwodnieniowych i budowa studni głębinowych, wykonywa‑
nie rozruchu inwestycji, przygotowywanie terenów budowlanych
‑wykonywanie uzbrojenia terenu, nadzór budowlany, rozbiórka

budynków, usługi związane z utrzymaniem obiektów w ciągłej
używalności, budowa i konserwacja rurociągów, murarstwo, dekar‑
stwo, tapetowanie, usługi uszczelniania budynków, 39 usługi trans‑
portowe, spedycyjne i składowanie materiałów, magazynowanie,
42 projektowanie budowlane i urbanistyczne, projektowanie in‑
stalacji grzewczych, chłodniczych, suszarniczych, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, obsługa geodezyjna inwestycji, usługi geodezyj‑
ne, wykonywanie badań geologicznych i geotechnicznych podłoża
gruntowego.

(111) 314463
(220) 2018 04 16
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Sinutan
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 30 jadalne wafle.
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(210) 484884

(210) 484874

Kolor znaku: żółty, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22,
26.03.04, 26.03.06, 26.03.23, 26.11.06, 26.04.04
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, do‑
radztwo biznesowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyj‑
nych, 45 doradztwo prawne.
(111) 314462
(220) 2018 04 16
(210) 484881
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) IR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) IR DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie przekształceń własnościo‑
wych, opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, za‑
stępstwo inwestorskie, usługi w zakresie organizowania przetargów,
organizacja i realizacja dostaw inwestorskich urządzeń i materiałów,
usługi organizowania przetargów związanych z przygotowaniem
i realizacją inwestycji, 36 usługi pośrednictwa w obrocie nierucho‑
mościami, wyszukiwanie i pozyskiwane gruntów i działek budowla‑
nych na zlecenie osób trzecich, wycena nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 usługi budowlano
‑montażowe w zakresie budynków i budowli, montaż i remont we‑
wnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
i centralnego ogrzewania, izolacji termicznych, instalacji wentyla‑
cyjnych i klimatyzacyjnych, montaż i remont zewnętrznych sieci wo‑

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych
środki uśmierzające.
(111) 314464
(220) 2018 04 16
(210) 484890
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) RZEPA EWA, RZEPA TOMASZ ARDEN SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540) CODECRUX PERSONAL TAILORING
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(540)

(531) 09.07.01, 09.07.25, 09.03.13, 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 garnitury, marynarki, spodnie, kurtki, koszule, krawa‑
ty, obuwie, płaszcze, paski, swetry, kamizelki, 40 szycie odzieży na
miarę, usługi krawieckie, przeróbki odzieży, 45 usługi doradztwa
osobistego w zakresie stylizacji ubioru.
(111) 314465
(220) 2018 04 16
(210) 484896
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) ECO NEW‑ECO MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ECO new
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne ściemniacze światła, kable elektryczne,
prostowniki, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automa‑
tyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektrycz‑
ność], przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody
elektryczne, elektryczne urządzenia kontrolno‑sterujące, 11 lampy
oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, żarni‑
ki do lamp, lampy elektryczne, lampy luminescencyjne rurowe do
oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, żarówki
LED do oświetlania, lampy LED do oświetlania, urządzenia do oświe‑
tlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), 35 zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw‑
cy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na
stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi pro‑
wadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i interneto‑
wych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich
jak lampy oświetleniowe, żarówki elektryczne, żarówki oświetlenio‑
we, żarniki do lamp, lampy elektryczne, lampy luminescencyjne ru‑
rowe do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia,
żarówki LED do oświetlania, lampy LED do oświetlania, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
elektryczne ściemniacze światła, kable elektryczne, prostowniki,
przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, prze‑
łączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], prze‑
tworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody elektrycz‑
ne, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
oraz instalacji elektrycznych oświetleniowych.
(111) 314466
(220) 2018 04 16
(210) 484897
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 28
(732) ECO NEW‑ECO MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) ECO MARINE
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 łodzie, jachty, statki, okręty, motorówki, żaglówki i ża‑
glowce oraz inne jednostki pływające, 35 zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
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i kupować w sieci sklepów stacjonarnych i na stronie internetowej
zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprze‑
daży bezpośredniej i wysyłkowej: łodzi, jachtów, statków, okrętów,
motorówek, żaglówek i żaglowców oraz inne jednostek pływają‑
cych, 37 serwis, naprawa, konserwacja, przebudowa, rozbudowa,
modernizacja, sprzątanie i czyszczenie oraz utrzymanie gotowości
technicznej do użycia: łodzi, jachtów, statków, okrętów, motorówek,
żaglówek i żaglowców oraz innych jednostek pływających, 39 wyna‑
jem i wypożyczanie (czarter): łodzi, jachtów, statków, okrętów, mo‑
torówek, żaglówek i żaglowców oraz innych jednostek pływających
z załogą (obsługą] lub bez załogi.

(111) 314467
(220) 2018 04 16
(210) 484901
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów, PL.
(540) VIVO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zamki
rowerowe (elektryczne), okulary pływackie, okulary przeciwsłonecz‑
ne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 11 światła rowerowe,
rowerowe światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów,
lampki rowerowe na dynamo, 12 rowery, rowery dziecięce, rowery
elektryczne, siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony ro‑
werowe, klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe,
przyczepki rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, bagażniki
na rowery, błotniki do rowerów, piasty do rowerów, pedały do rowe‑
rów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, łańcuchy do rowerów,
kierownice do rowerów, amortyzatory do rowerów, dętki do rowe‑
rów, dzwonki do rowerów, nóżki do rowerów, pompki do rowerów,
przerzutki do rowerów, obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek ro‑
werów, kierunkowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widel‑
ce [części rowerowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obrotowe do
rowerów, linki hamulcowe do rowerów, przyczepy do przewożenia
rowerów, układy napędowe do rowerów, uchwyty kierownicy do
rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, koła zębate [części rowe‑
rowe], uchwyty do bidonów rowerowych, szprychy do kół rowero‑
wych, zębatki do przerzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce
obręczowe do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowero‑
wych, silniki do rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi (pojazdy),
25 odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawiczki
dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, odzież sportowa, czap‑
ki sportowe, obuwie sportowe, 28 stacjonarne rowery treningowe,
rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, sportowe nałokietni‑
ki do jazdy na rowerze, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze,
sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochra‑
niacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie uży‑
wane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], artykuły i sprzęt
sportowy, deskorolki, łyżwy, narty.
(111) 314468
(220) 2018 04 16
(210) 484903
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów, PL.
(540) VIVO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zamki
rowerowe (elektryczne), okulary pływackie, okulary przeciwsłonecz‑
ne, okulary ochronne do uprawiania sportu, 11 światła rowerowe,
rowerowe światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów,
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lampki rowerowe na dynamo, 12 rowery, rowery dziecięce, rowery
elektryczne, siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony ro‑
werowe, klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe,
przyczepki rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, bagażniki
na rowery, błotniki do rowerów, piasty do rowerów, pedały do rowe‑
rów, ramy do rowerów, hamulce do rowerów, łańcuchy do rowerów,
kierownice do rowerów, amortyzatory do rowerów, dętki do rowe‑
rów, dzwonki do rowerów, nóżki do rowerów, pompki do rowerów,
przerzutki do rowerów, obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek ro‑
werów, kierunkowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widel‑
ce [części rowerowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate
do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obrotowe do
rowerów, linki hamulcowe do rowerów, przyczepy do przewożenia
rowerów, układy napędowe do rowerów, uchwyty kierownicy do
rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, koła zębate [części rowe‑
rowe], uchwyty do bidonów rowerowych, szprychy do kół rowero‑
wych, zębatki do przerzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce
obręczowe do rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowero‑
wych, silniki do rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi (pojazdy),
25 odzież dla rowerzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawiczki
dla rowerzystów, buty do jazdy na rowerze, odzież sportowa, czap‑
ki sportowe, obuwie sportowe, 28 stacjonarne rowery treningowe,
rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, sportowe nałokietni‑
ki do jazdy na rowerze, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze,
sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochra‑
niacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie uży‑
wane podczas jazdy na rowerze [artykuły sportowe], artykuły i sprzęt
sportowy, deskorolki, łyżwy, narty.

(111) 314469
(220) 2018 04 16
(210) 484905
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) CZEKAŃSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ROJAX, Rzeszów, PL.
(540) ROJAX
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i wysyłko‑
wego oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) towarów
obejmujących: kaski dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zam‑
ki rowerowe (elektryczne), okulary pływackie, okulary przeciwsło‑
neczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, światła rowerowe,
rowerowe światełka odblaskowe, lampy kierunkowe do rowerów,
lampki rowerowe na dynamo, rowery, rowery dziecięce, rowery elek‑
tryczne, siodełka rowerowe, bagażniki rowerowe, opony rowerowe,
klaksony rowerowe, koła rowerowe, podpórki rowerowe, przyczepki
rowerowe, torby rowerowe, riksze rowerowe, bagażniki na rowery,
błotniki do rowerów, piasty do rowerów, pedały do rowerów, ramy
do rowerów, hamulce do rowerów, łańcuchy do rowerów, kierownice
do rowerów, amortyzatory do rowerów, dętki do rowerów, dzwon‑
ki do rowerów, nóżki do rowerów, pompki do rowerów, przerzutki
do rowerów, obręcze kół rowerów, pokrycia siodełek rowerów, kie‑
runkowskazy do rowerów, szprychy do rowerów, widelce [części ro‑
werowe], chlapacze [błotniki] do rowerów, koła zębate do rowerów,
osłony łańcucha do rowerów, trzpienie obrotowe do rowerów, linki
hamulcowe do rowerów, przyczepy do przewożenia rowerów, ukła‑
dy napędowe do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, opar‑
cia pasażerów do rowerów, koła zębate [części rowerowe], uchwyty
do bidonów rowerowych, szprychy do kół rowerowych, zębatki do
przerzutek [części rowerów], hydrauliczne hamulce obręczowe do
rowerów, sprzęt do naprawy przebitych opon rowerowych, silniki do
rowerów, lusterka do pojazdów, hulajnogi (pojazdy), odzież dla ro‑
werzystów, spodenki dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów,
buty do jazdy na rowerze, odzież sportowa, czapki sportowe, obuwie
sportowe, stacjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych ro‑
werów treningowych, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze,
sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze
na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nadgarstki do
jazdy na rowerze, ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na
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rowerze [artykuły sportowe], artykuły i sprzęt sportowy, deskorolki,
łyżwy, narty, napoje dla sportowców, suplementy diety dla spor‑
towców, organizowanie imprez dla celów marketingowych i promo‑
cyjnych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach
w celu ich sprzedaży, reklama, 37 naprawa i konserwacja rowerów,
usługi w zakresie naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej pojazdów
jednośladowych, udzielanie informacji związanych z naprawą rowe‑
rów.

(111) 314470
(220) 2018 04 16
(210) 484907
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) FUNDACJA TWOJA DROGA ROZWOJU, Kraków, PL.
(540) Kejor
(510), (511) 37 wykrywanie nieszczelności w budynkach, wykry‑
wanie ciągów powietrza w budynkach, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, usługi doszczelniania budynków, nadzór nad
budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieru‑
chomości, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników
i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników
i robactwa, zabezpieczanie pomieszczeń przed dostępem szkodni‑
ków i robactwa, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów
i dachów, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna okien,
izolowanie budynków, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], do‑
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradcze dotyczące
renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy bu‑
dynków, usługi doradztwa budowlanego, udzielanie informacji zwią‑
zanych ze wznoszeniem, naprawą i konserwacją budynków, usługi
informacyjne dotyczące renowacji budynków, udzielanie informacji
budowlanych, udzielanie informacji online związanych ze wznosze‑
niem budynków, usuwanie wycieków, niszczenie szkodników, tępie‑
nie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie
i leśnictwie, zwalczanie szkodników, rozpylanie środków owadobój‑
czych w domach mieszkalnych, rozpylanie środków owadobójczych
w budynkach komercyjnych, usługi dezynfekcji, niszczenie robactwa
[inne niż w rolnictwie], niszczenie szkodników [inne niż w rolnic‑
twie, leśnictwie lub ogrodnictwie], odymianie budynków przeciw‑
ko robactwu, odymianie budynków przeciwko szkodnikom, usługi
zwalczania szkodników, inne niż dla rolnictwa, ogrodnictwa lub
leśnictwa, usługi doradztwa technicznego przy odbiorze i zakupie
lokali, 42 usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, usługi
w zakresie przeglądów technicznych, przygotowywanie raportów
technicznych, lokalizowanie i oznakowanie podziemnych systemów
rur, kabli lub przewodów do celów usług komunalnych, sporządzanie
raportów projektowych, przygotowywanie raportów technicznych,
sporządzanie raportów dotyczących architektury, sporządzanie ra‑
portów dotyczących projektowania, sporządzanie raportów doty‑
czących planowania nieruchomości, analiza zachowania konstrukcji
budynków, doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny
zniszczeń, inspekcja budowlana [oględziny], usługi w zakresie inży‑
nierii budowlanej, usługi doradztwa technicznego w zakresie inży‑
nierii budowlanej, doradztwo w zakresie projektów architektonicz‑
nych i budowlanych, badania termowizyjne budynków.
(111) 314471
(220) 2018 04 16
(210) 484908
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) IZA‑YE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BOSSKIM
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 24.09.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach
wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem internetu: odzieży, obu‑
wia, nakryć głowy, rękawiczek, bielizny, tkanin i dzianin, firan, zasłon,
bielizny pościelowej, toreb, plecaków, walizek, kosmetyczek, portfeli,
biżuterii sztucznej i naturalnej, zegarków, ozdób do włosów i do cia‑
ła, okularów, kosmetyków i artykułów higienicznych, chemii gospo‑
darczej, artykułów dekoracyjnych do wyposażania wnętrz, stolików,
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foteli, krzeseł, szafek, koszy wiklinowych i z tworzyw sztucznych,
kufrów i kuferków, dekoracji ogrodowych, akcesoriów kuchennych,
drobnych artykułów gospodarstwa domowego, zastawy stołowej,
obrusów, bieżników, serwetek, lamp i lampek oświetleniowych, ar‑
tykułów dekoracyjnych świątecznych, artykułów biurowych, artyku‑
łów piśmienniczych, książek, kalendarzy, zabawek, gier planszowych
i edukacyjnych.

(111) 314472
(220) 2018 04 16
(210) 484912
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) QUAD/GRAPHICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków, PL.
(540) peppermint
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, agencje reklamowe, reklama BTL, reklama ATL, usłu‑
gi w zakresie tworzenia marki, reklama internetowa, tworzenie stra‑
tegii reklamowych, tworzenie strategii promowania marek, reklama
produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama poprzez
media społecznościowe, usługi reklamowe w zakresie internetowych
reklam kontekstowych, reklama w prasie, reklama w telewizji, usługi
reklamowe przy udziale osób znanych (influencerów), usługi rekla‑
mowe poprzez e‑mail, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych, produkcja reklam, produk‑
cja filmów reklamowych, produkcja reklam radiowych, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produk‑
tów na rynek, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, tworze‑
nie tekstów reklamowych, 42 tworzenie, projektowanie i utrzymy‑
wanie stron internetowych.
(111) 314473
(220) 2018 04 16
(210) 484914
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 11
(732) STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ISO 45000, Częstochowa, PL.
(540) STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ISO 45000
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, niebieski, żółty, czerwony,
zielony, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia
edukacyjne, szkolenia sportowe, szkolenia biznesowe, szkolenia
nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia komputerowe, skompu‑
teryzowane szkolenia, szkolenia przemysłowe, nauczanie i szkole‑
nia, usługi szkolenia personelu, szkolenia dla dorosłych, szkolenia
dotyczące elektroniki, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi
szkolenia zawodowego, szkolenia związane z finansami, sympozja
związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi konsultacyjne związa‑
ne ze szkoleniami pracowników, szkolenia pracowników w zakresie
użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia pracowników w za‑
kresie użytkowania sprzętu elektronicznego, usługi szkoleń pracow‑
ników związane z nowoczesną technologią biurową, usługi w za‑
kresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka),
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP.
(111) 314474
(151) 2018 09 18

(220) 2018 04 16
(441) 2018 06 04

(210) 484920
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(732) PAWLAK‑NIEMCZYK EWA AKERMAN, Warszawa, PL.
(540) arcticawarszawa.pl
(510), (511) 35 sprzedaż okularów przeciwsłonecznych, gogli nar‑
ciarskich, akcesoriów do okularów.
(111) 314475
(220) 2018 04 17
(210) 484923
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ECJIP CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH zgodne z RODO
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, biały, czarny
(531) 01.17.03, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, drukowane materiały pro‑
mocyjne, wydawnictwa reklamowe, katalogi branżowe, książki,
czasopisma, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, 35 reklama,
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, marketing, agen‑
cje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalno‑
ści gospodarczej, badania w zakresie analizy kosztów, ekspertyzy
opłacalności w działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstwa,
zbiorowe analizy i oceny rynku oraz sfery biznesu, doradztwo han‑
dlowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania kadrowego,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do pro‑
cesu certyfikacji, systematyzacja i pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, wyszukiwanie informacji w komputerowych
bazach danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, kompila‑
cja informacji w komputerowych bazach danych, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw, targów i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów i usług,
promocja przedsiębiorstw, organizowanie programów promocyj‑
nych, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej,
dystrybucja informacji biznesowych i handlowych, reklamy radiowe
i telewizyjne, usługi pośrednictwa handlowego, organizowanie kam‑
panii oraz spotkań w celu promocji usług i towarów najwyższej ja‑
kości, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych tekstów,
publikacja elektroniczna online książek i periodyków oraz innych
publikacji, publikowanie tekstów o charakterze informacyjnym za
pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie edukacji,
nauki i rekreacji, usługi klubowe, rozrywka i nauczanie, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, gali, szkoleń, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
szkolenia mające na celu przygotowanie przedsiębiorstw do proce‑
su certyfikacji, wydawanie nagrań dźwiękowych, kluby zrzeszające
przedsiębiorców o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, infor‑
macja o powyższych usługach, 42 tworzenie i utrzymywanie serwi‑
sów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami
internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji interneto‑
wych i multimedialnych, archiwizacja komputerowych baz danych,
usługi w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi
w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz
danych, doradztwo komputerowe, kontrola i badanie jakości pro‑
duktów i usług, certyfikowanie jakości produktów i usług, wystawia‑
nie, odnawianie, unieważnianie oraz weryfikacja ważności certyfika‑
tów, wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności towaru lub usługi
albo działalności z określonymi standardami jakości, nadzór jakości
i certyfikacja w branżach: rolniczej, żywnościowej, spożywczej, agro‑
turystycznej, chemicznej, odzieżowej, informatycznej, budowniczej,
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motoryzacyjnej, edukacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, han‑
dlowej, transportowej, przemysłowej, prace badawczo‑rozwojowe
w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych,
ekspertyzy naukowe, informacja o powyższych usługach, 45 licen‑
cjonowanie własności intelektualnej w tym znaków towarowych
gwarancyjnych lub innych oznaczeń potwierdzających, że towar lub
usługa ma określone właściwości, usługi doradcze związane z licen‑
cjonowaniem własności intelektualnej, know‑how.

(111) 314476
(220) 2018 04 17
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BRE BRE FAKTORING
(540)

(210) 484926

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie factoringu, faktoring dyskontowy,
faktoring eksportowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw
finansowych, faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności od‑
biorcy, usługi w zakresie faktoringu faktur, dostarczanie informacji
dotyczących factoringu długów, usługi w zakresie windykacji dłu‑
gów i factoringu wierzytelności, zarządzanie wierzytelnościami,
ściąganie należności, elektroniczne usługi windykacji wymagalnych
należności, odzyskiwanie długów, doradztwo w zakresie długów,
usługi w zakresie zarządzania długami, finansowanie bieżącej dzia‑
łalności firmy, finansowanie należności w obrocie krajowym i mię‑
dzynarodowym również w trybie online, zarządzanie należnościami,
monitoring spływu należności, usługi finansowe, doradztwo finan‑
sowe, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością,
usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem,
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, badanie
wypłacalności finansowej, finansowanie gwarancji, udzielanie gwa‑
rancji wypłacalności, zarządzanie finansowe płatnościami, obsługa
płatności.
(111) 314477
(220) 2018 04 17
(210) 484927
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) WERINA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 314478
(220) 2018 04 17
(210) 484930
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) DRACO DETAILING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) DD Draco Detailing
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, lakierowanie, usługi sta‑
cji obsługi pojazdów (tankowanie i obsługa), renowacja powłok cy‑
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nowych, polerowanie pojazdów, naprawy tapicerskie, smarowanie
pojazdów, mycie pojazdów, konserwacja i naprawy pojazdów silni‑
kowych, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja
skór, malowanie.

(111) 314479
(220) 2018 04 17
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) RUGER EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ruger expo Professional industry services.
(540)

(210) 484933

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przeprowadzki.
(111) 314480
(220) 2018 04 17
(210) 484938
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) INFERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Infermedica
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie układowe, kompute‑
rowe oprogramowanie użytkowe, programy komputerowe [opro‑
gramowanie do pobrania], oprogramowanie komputerowe do
kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwa‑
nie danych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania doku‑
mentami, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego
dostarczania treści, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach
wspomagających podejmowania decyzji medycznych, oprogramo‑
wanie do przeszukiwania i odnajdowania informacji za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, API w informatycznych rozwiązaniach
medycznych, sztuczna inteligencja w rozwiązaniach informatycz‑
nych dla medycyny i usług medycznych, oprogramowanie do zdal‑
nej diagnostyki, oprogramowanie komputerowe zdolne do rozumie‑
nia i analizy zapytań człowieka i formułowania na nie odpowiedzi,
oprogramowanie komputerowe, które na podstawie danych jest
zdolne do wnioskowania w sposób naśladujący myślenie człowie‑
ka, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w dzie‑
dzinie medycyny w oparciu o „inteligentny system wspomagania
decyzji”, inteligentny system komputerowy wspomagania decy‑
zji w dziedzinie medycyny, 42 usługi diagnostyki komputerowej,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie), oprogra‑
mowanie komputerowe dla medycyny (projektowanie, instalacja,
aktualizacja i wypożyczanie), API w informatycznych rozwiązaniach
medycznych (projektowanie, instalacja, aktualizacja i wypożycza‑
nie), oprogramowanie komputerowe (projektowanie), oprogramo‑
wanie komputerowe (instalacja), oprogramowanie komputerowe
(aktualizacja), diagnozowanie błędów w oprogramowaniu kompute‑
rowym, projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej,
projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projekto‑
wanie, instalacja, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania kom‑
puterowego zdolnego do rozumienia i analizy zapytań człowieka
i formułowania na nie odpowiedzi, 44 przeprowadzanie diagnozy
chorób, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowie‑
ka, analiza zachowania do celów medycznych, badania medyczne,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, informacja medyczna, konsultacje medyczne, or‑
ganizowanie leczenia medycznego, poradnictwo medyczne, profe‑
sjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, udostępnianie informacji medycznej,
udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informa‑
cji związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze i informacyjne
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w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi informacji medycznej świadczone za
pośrednictwem Internetu, usługi poradnictwa medycznego, usługi
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi telemedyczne,
usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwa‑
nia informacji medycznych, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem
dotyczącym nowotworów.

(111) 314481
(220) 2018 04 17
(210) 484946
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ, Sopot, PL.
(540) Spiżarnia Caritas
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czerwony
(531) 08.01.01, 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, organizowanie imprez, wy‑
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla‑
mowych, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności go‑
spodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku firmy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Interne‑
cie, promowanie towarów i usług osób trzecich, publikacja treści re‑
klamowych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, usługi reklamowe ukierunkowane
na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki spo‑
łecznej, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk‑
tami i transportem, kafeterie [bufety], przygotowywanie i zaopatry‑
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie
jedzenia i napojów, stołówki, udostępnianie opinii na temat restau‑
racji i barów, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności,
usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, do‑
starczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne],
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
posiłków dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, cen‑
tra opieki na dziećmi, domy dla ludzi starszych [emerytura], domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, placówki opieki dziennej nad
przedszkolakami i małymi dziećmi, przygotowywanie posiłków i na‑
pojów, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych.
(111) 314482
(220) 2018 04 17
(210) 484947
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) ONEWALLDESIGN
(510), (511) 27 winylowe pokrycia ścian, tapety sufitowe, tapety tek‑
stylne, tapety winylowe, tapety z tworzyw sztucznych.
(111) 314483
(220) 2018 04 17
(210) 484950
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) FUNDACJA MIEJ SERCE, Rybnik, PL.
(540) FUNDACJA MIEJ SERCE
(510), (511) 36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących.
(111) 314484
(220) 2018 04 17
(210) 484952
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) LISITSA VOLHA, Białystok, PL.
(540) BOB SNAIL ŚLIMAK BOB
(510), (511) 29 suszone owoce, wyroby z suszonych owoców.
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(111) 314485
(220) 2018 04 17
(210) 484954
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gastramed
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w szczególności preparaty
stosowane w dolegliwościach związanych z nadmiernym wydziela‑
niem kwasu żołądkowego, leki do celów medycznych, preparaty die‑
tetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze,
preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze,
10 wyroby medyczne.
(111) 314486
(220) 2018 04 17
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) FUNDACJA MIEJ SERCE, Rybnik, PL.
(540) FUNDACJA MIEJ SERCE
(540)

(210) 484955

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 21.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących.
(111) 314487
(220) 2018 04 17
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) FADBET SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) fadbet s.a.
(540)

(210) 484956

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.04.01
(510), (511) 35 usługi importowo‑eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowa‑
dzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednic‑
twem strony internetowej towarów takich jak: materiały budowlane,
materiały ścienne, systemy ociepleń, izolacje budowlane, artykuły
chemii budowlanej, mieszalniki farb i tynków, narzędzia, maszyny
i urządzenia budowlane, elektronarzędzia, odzież i obuwie BHP, usłu‑
gi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyj‑
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyro‑
bów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 usługi agencji nierucho‑
mości: wycena nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieru‑
chomościami, kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem nieruchomości,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych i handlowo‑usługowych,
usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, miesz‑
kaniami, działkami, lokalami użytkowymi, w tym w zakresie kupna
‑sprzedaży, zamiany, wynajmu nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie
nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, 37 usługi
budowlane, montażowe, modernizacyjne i remontowe w zakresie
budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego, roboty
ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych, roboty inżynieryjne lądo‑
we i wodne w zakresie budowy i remontów dróg, mostów, obiektów
mieszkalnych, przemysłowych, magazynowych, biurowych i uży‑
teczności publicznej, montaż i naprawy instalacji budowlanych, wy‑
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konywanie robót ogólnobudowlanych i remontów obiektów linio‑
wych i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych, centralnego
ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
budowlane roboty izolacyjne, izolowanie budynków, stawianie rusz‑
towań, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie,
malowanie, układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, usługi w zakresie mon‑
tażu, naprawy, konserwacji i modernizacji budowlanych konstrukcji
metalowych i metalowych elementów stolarki budowlanej, nadzór
budowlany, informacja budowlana, remonty, konserwacja maszyn
i urządzeń budowlanych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
budowlanych.

(111) 314492
(220) 2018 04 19
(210) 485035
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) ABC SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) C CELEBRO
(540)

(111) 314488
(220) 2018 04 17
(210) 484980
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) GRUSZCZYK‑KOLCZYŃSKA EDYTA, Warszawa, PL.
(540) DZIECIĘCA MATEMATYKA EDYTA GRUSZCZYK‑KOLCZYŃSKA
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług transmisja wideo
na żądanie, kształcenie praktyczne (pokazy), nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), pisanie scenariuszy, produkcja
filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on‑line edukacyjnych książek i czasopism, publikowanie tekstów in‑
nych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on‑line nie do po‑
brania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania),
usługi w zakresie oświaty (nauczanie).

(531) 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.

(111) 314489
(220) 2018 04 17
(210) 484987
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) BODY MIND EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) TRENING POD NAPIĘCIEM
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie, usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi klubów
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nauka gimnastyki, kultura fi‑
zyczna, wynajmowanie obiektów sportowych, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu rekre‑
acyjnego, organizowanie zawodów sportowych, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, organizowanie i prowadze‑
nie warsztatów [szkolenie].

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.

(111) 314490
(220) 2018 04 18
(210) 485011
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki, PL.
(540) SIELSKIE ZAMIESZANIE W SOPLICOWIE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 314491
(220) 2018 04 18
(210) 485021
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 28
(732) COMSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) COMSAT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 01.05.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza
elektryczne], kable elektryczne, kable koncentryczne, kable świa‑
tłowodowe, maszty do anten bezprzewodowych, mierniki sygnału
satelitarnego, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elek‑
tronicznych, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne,
odbiorniki radiotelegraficzne, odtwarzacze płyt DVD, radia [odbior‑
niki radiowe], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do kompute‑
rów, światłowody, wzmacniacze.

(111) 314493
(220) 2018 04 19
(210) 485036
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) ABC SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) C CELEBRO
(540)

(111) 314494
(220) 2018 04 19
(210) 485047
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MŁODZIEŻY IM. LUDWIKA
RAJCHMANA, Warszawa, PL.
(540) konferencja młodych liderów
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elek‑
tronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na
nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne do celów edu‑
kacyjnych, publikacje elektroniczne do celów szkoleniowych, 16 pu‑
blikacje drukowane, publikacje edukacyjne, książki, periodyki, czaso‑
pisma, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie,
kształcenie, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń,
forów edukacyjnych z udziałem osób, informacja o edukacji, publiko‑
wanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czaso‑
pism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacje
multimedialne.
(111) 314495
(220) 2018 04 19
(210) 485054
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GIVT.COM
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w dzia‑
łalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w za‑
kresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematy‑
zacja danych związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, ra‑
chunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych,
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informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przed‑
siębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów finansowych,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe,
analiza danych biznesowych, analizy w zakresie marketingu, ana‑
lizy kosztów, analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo
biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyj‑
nych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie fuzji, podziału,
nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi podatkowe: usługi
w zakresie rachunkowości i księgowości, usługi księgowe związane
ze ściąganiem należności, usługi księgowe w zakresie funduszy eme‑
rytalnych, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości,
księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, po‑
moc i informacje w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi
w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, nauko‑
wej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi tworzenia i za‑
rządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych
w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, 36 usługi finansowe, doradztwo
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek
i kredytów, usługi w zakresie nabycia i przeniesienia roszczeń pie‑
niężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny
ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, admini‑
strowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie rosz‑
czeń ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania,
rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie
ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami fi‑
nansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat,
ocena strat ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpie‑
czenia innego niż na życie, planowanie finansowe w zakresie ubez‑
pieczeń i emerytur, administrowanie i zarządzanie planami ubezpie‑
czeniowymi i emerytalnymi: fundusze emerytalne, monitorowanie
funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo
w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne, doradztwo
inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne,
administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy fi‑
nansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie finansów, inwestycji,
podatków, ubezpieczeń i emerytur, usługi związane z podatkami (nie
księgowość), planowanie finansów w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi w zakresie
windykacji należności i odzyskiwania długów, elektroniczne usługi
windykacji należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja,
usługi agencji windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne,
informacyjne i pomoc w zakresie wszystkich wyżej wymienionych
usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna,
nauczanie prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i do‑
skonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykła‑
dów, warsztatów, sympozjów, konferencji, kongresów i warsztatów
z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospo‑
darczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edu‑
kacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on‑line nie do
pobrania, usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism,
magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, fi‑
nansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr
i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi
w zakresie przygotowywania prezentacji do celów edukacyjnych,
szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne,
opiniowanie i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszuki‑
wanie, kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywa‑
nie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie badań praw‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii, finansów, rachunko‑
wości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu,
działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w spra‑
wach spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
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usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia
roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane z prowadze‑
niem działalności gospodarczej.

(111) 314496
(220) 2018 04 19
(210) 485056
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) POLMARKET
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za
pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi
sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa‑
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku‑
pu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na
temat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finanso‑
we związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu sa‑
mochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych
samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu
pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in‑
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożycza‑
nie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z par‑
kowaniem samochodów.
(111) 314497
(220) 2018 04 19
(210) 485057
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 28
(732) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa, PL.
(540) Parkuj i Jedź P+R
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.11, 24.17.05
(510), (511) 9 automaty biletowe, 16 bilety, 39 usługi parkowania sa‑
mochodów, transport.
(111) 314498
(220) 2018 04 19
(210) 485059
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) POLMARKET.PL
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za
pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi
sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa‑
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku‑
pu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na
temat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finanso‑
we związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu sa‑
mochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych
samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu
pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
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usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in‑
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożycza‑
nie samochodów, udostępnianie parkingów i usług związane z par‑
kowaniem samochodów.

(111) 314499
(220) 2018 04 19
(210) 485064
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) POLMARKET.COM
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za
pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi
sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towa‑
rów i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku‑
pu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na
temat sprzedaży samochodów, 36 ubezpieczenia samochodowe,
pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finanso‑
we związane z handlem samochodowym, finansowanie leasingu sa‑
mochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych
samochodów, 39 organizacja wynajmu pojazdów, usługi wynajmu
pojazdów samochodowych, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie in‑
formacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożycza‑
nie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z par‑
kowaniem samochodów.
(111) 314500
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) DWELL WELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SACHAROWA Business & Science Center
(540)

(210) 485065

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoróżowy, jasnopomarańczowy,
pomarańczowy, żółty, beżowy
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.15, 26.01.06
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomiesz‑
czeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych, powierzch‑
ni pomieszczeń przemysłowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za
pośrednictwem Internetu powierzchni pomieszczeń mieszkalnych,
powierzchni pomieszczeń biurowych, powierzchni pomieszczeń
przemysłowych, wynajem budynków biurowych, usługowych
i mieszkalnych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 usługi budowlane,
budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, budowa obiektów
przemysłowych, budowa obiektów usługowo‑handlowych, usługi
budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace kon‑
serwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne,
usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i napra‑
wa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, asfaltowanie, układanie
nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłama‑
niowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego
robót budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind, usługi doradztwa budowlanego.
(111) 314501
(220) 2018 02 12
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 30
(732) HAND‑PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 482270
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(540) everchek ULTRA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.
(111) 314502
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) Wizz Air Hungary Kft., Budapeszt, HU.
(540) WIZZ AIR KATOWICE HALF MARATHON
(540)

(210) 485072

Kolor znaku: biały, różowy, fioletowy
(531) 02.07.02, 02.07.13, 26.05.04, 26.04.09, 18.05.01, 18.05.03,
26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama i pro‑
mocja, zwłaszcza za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, mediów
społecznościowych, na billboardach i banerach, reklama i promocja
zewnętrzna i internetowa (online), dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, 41 organizacja zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych i im‑
prez sportowych, wydawanie i wręczanie nagród związanych z za‑
wodami i imprezami edukacyjnymi i sportowymi, dostarczanie fil‑
mów i programów telewizyjnych, nie do pobrania, za pomocą usług
typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie tekstów, druków
i publikacji drukowanych, publikowanie testów i publikacji online,
fotografia, produkcja filmów wideo.
(111) 314503
(220) 2018 04 19
(210) 485073
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 28
(732) ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne, PL.
(540) PURE FRESH BusinessLine
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, błękitny, niebieski,
jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.03, 01.15.15, 01.15.21
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgna‑
cji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 314504
(220) 2018 04 19
(210) 485079
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) GL OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Puszczykowo, PL.
(540) GL LUMIMETER
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(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 26.01.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 pakiety oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego, sterowniki oprogramowania,
nośniki magnetyczne do oprogramowania, mikroprocesory progra‑
mowalne za pomocą oprogramowania, narzędzia do opracowywa‑
nia oprogramowania komputerowego, elektroniczne urządzenia do
programowania, elektroniczne urządzenia programujące.
(111) 314505
(220) 2018 04 19
(210) 485088
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) CREHLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) CREHLER
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 26.03.01, 26.04.03, 26.07.15, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 42 naukowe i techniczne usługi i badania, oraz ich pro‑
jektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 314506
(220) 2018 04 19
(210) 485089
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE PERFEXIM LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) FLOWLINE
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje grzewcze, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, armatura regula‑
cyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, akcesoria regulacyj‑
ne i bezpieczeństwa do instalacji wodno‑kanalizacyjnej, krany.
(111) 314507
(220) 2018 04 19
(210) 485091
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Auroverin MR
(510), (511) 5 produkty lecznicze i inne środki lecznicze, dietetyczne
środki spożywcze, suplementy diety, witaminy, minerały do celów
leczniczych, mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych,
parafarmaceutyki do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(111) 314508
(220) 2018 04 19
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ZAJĄC MICHAŁ, Kraków, PL.
(540) nexxon Good Energy Inside
(540)

(210) 485092

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie do laptopów, zasilacze do laptopów, ładowarki
do laptopów i telefonów komórkowych, baterie do elektronarzędzi,
powerbanki do urządzeń mobilnych, akumulatory do aparatów foto‑
graficznych i kamer, baterie do telefonów komórkowych, akumula‑
tory, baterie do elektronarzędzi, baterie do elektrycznych urządzeń
jeżdżących.
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(111) 314509
(220) 2018 04 20
(210) 485096
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) INNUBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz, PL.
(540) INNUBIO PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 24.13.24
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, szampony, żel
pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do
ciała, olejki do celów kosmetycznych, olejek do ciała, maska do ciała,
maska do twarzy, maska do włosów i skóry głowy, płyn do kąpieli,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty o pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci,
balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, balsam pod
oczy, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów, serum,
toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne,
krem, kremy kosmetyczne, krem do twarzy, krem do stóp, krem do
rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencja zioło‑
wa, esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda
zapachowa preparaty do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki
do oczu, konturówki do oczu, podkład do twarzy, puder, błyszczyki,
pomadka, lakiery do paznokci, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, preparaty kosmetyczne do opalania,
5 probiotyki, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, preparaty
witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe w postaci suplemen‑
tów diety, suplementy diety zawierające wodorosty, spirulina, mie‑
szanki do picia w proszku będące suplementami diety, tran, napoje
z środkami dietetycznymi, dietetyczne napary do celów medycz‑
nych, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, suple‑
menty odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, herbata
odchudzająca do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne dodatki do żywności.
(111) 314510
(220) 2018 04 20
(210) 485097
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) INNUBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz, PL.
(540) INNUBIO
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia, mydła, szampony, żel
pod prysznic, żel oczyszczający, mleczko oczyszczające, peeling do
ciała, olejki do celów kosmetycznych, olejek do ciała, maska do ciała,
maska do twarzy, maska do włosów i skóry głowy, płyn do kąpieli,
preparaty do kąpieli, sole do kąpieli, preparaty do pielęgnacji ciała,
preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty o pielęgnacji jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci,
balsamy do ciała, balsam do twarzy, balsam do masażu, balsam pod
oczy, preparaty do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów, serum,
toniki kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne,
krem, kremy kosmetyczne, krem do twarzy, krem do stóp, krem do
rąk, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], esencja zioło‑
wa, esencje eteryczne, kadzidełka, antyperspiranty, perfumy, woda
zapachowa preparaty do makijażu, cienie do powiek, linery, kredki
do oczu, konturówki do oczu, podkład do twarzy, puder, błyszczyki,
pomadka, lakiery do paznokci, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, preparaty kosmetyczne do opalania,
5 probiotyki, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, preparaty
witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe w postaci suplemen‑
tów diety, suplementy diety zawierające wodorosty, spirulina, mie‑
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szanki do picia w proszku będące suplementami diety, tran, napoje
z środkami dietetycznymi, dietetyczne napary do celów medycz‑
nych, herbata lecznicza, herbata z ziół do celów leczniczych, suple‑
menty odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, herbata
odchudzająca do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, dietetyczne dodatki do żywności.

(111) 314511
(220) 2018 04 20
(210) 485100
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) FALKOWSKI K., KOŁAKOWSKI J., MACIEJEWSKI P. MÓWIĄCY
KIJ SPÓŁKA CYWILNA, Rzekuń, PL.
(540) Mówiący Kij
(510), (511) 28 zabawki, gry planszowe, gry towarzyskie, klocki do
zabawy, 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, organi‑
zowanie widowisk, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, pu‑
blikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi kulturalne,
edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usłu‑
gi rozrywkowe, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami,
wypożyczanie zabawek.
(111) 314512
(220) 2018 04 20
(210) 485101
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) KRÓLIK SYLWESTER, Nowy Dziekanów, PL.
(540) PASTERSKI
(510), (511) 43 usługi hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pen‑
sjonaty], domy turystyczne, motele, pensjonaty, restauracje samoob‑
sługowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem.
(111) 314513
(220) 2017 11 20
(210) 479184
(151) 2018 06 19
(441) 2018 01 29
(732) FINAI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Sklep z kredytami
(510), (511) 35 gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
finansowych i ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 36 usługi finan‑
sowe, usługi bankowe, detaliczne usługi finansowe, skomputeryzo‑
wane usługi finansowe, udzielanie pożyczek finansowych, udzielanie
gwarancji finansowych, kredyty hipoteczne i usługi finansowania,
usługi w zakresie kredytów finansowych, transakcje finansowe i mo‑
netarne, obsługa transakcji finansowych online, usługi finansowe
związane z kartami bankowymi, usługi finansowe w zakresie zarzą‑
dzania kartami kredytowymi, znalizy finansowe, doradztwo finanso‑
we i usługi konsultingu finansowego, kredyty handlowe.
(111) 314514
(220) 2017 12 27
(210) 480515
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 05
(732) INSTALTERM T.J.M. WÓJCIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Tarnów, PL.
(540) INSTALTERM
(510), (511) 7 pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy hy‑
drauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza, pompy
elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wodne, elektryczne
pompy głębinowe, elektryczne pompy wodne, urządzenia do zaopa‑
trywania w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowa‑
nia wody, pompy cieplne [części do maszyn], 9 fotowoltaiczne urzą‑
dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, in‑
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek‑
trownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regulatory ciepła, regu‑
latory temperatury, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycz‑
nych, urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, 11 central‑
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ne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do
celów domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne in‑
stalacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instala‑
cje do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instala‑
cje do sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje
grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala‑
cje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instala‑
cje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do
celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje ogrze‑
wania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna,
instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe, instalacje wenty‑
lacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej,
łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitar‑
ne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne,
grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, insta‑
lacje i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno‑kanalizacyjna, piece [urządzenia grzewcze], prze‑
mysłowe urządzenia grzewcze, przenośne urządzenia grzewcze,
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia
grzewcze zasilane energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki],
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do insta‑
lacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych,
urządzenia rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych,
urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę,
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami in‑
stalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposa‑
żenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtow‑
ni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line, sprzedaż wysyłkowa na‑
stępujących towarów: pompy, pompy do instalacji grzewczych,
pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza,
pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wodne, elek‑
tryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy wodne, urządzenia
do zaopatrywania w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do
filtrowania wody, pompy cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, in‑
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek‑
trownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regulatory ciepła, regu‑
latory temperatury, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycz‑
nych, urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, centralne
instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do ce‑
lów domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne instala‑
cje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje
do sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instala‑
cje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala‑
cje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instala‑
cje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do
celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje ogrze‑
wania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna,
instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe, instalacje wen‑
tylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej,
łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitar‑
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ne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne,
grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, insta‑
lacje i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno‑kanalizacyjna, piece [urządzenia grzewcze], prze‑
mysłowe urządzenia grzewcze, przenośne urządzenia grzewcze,
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia
grzewcze zasilane energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki],
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do insta‑
lacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych,
urządzenia rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych,
urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę,
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami in‑
stalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposa‑
żenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, mar‑
keting, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewi‑
zyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promo‑
cją następujących towarów: pompy, pompy do instalacji grzewczych,
pompy hydrauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza,
pompy elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wodne, elek‑
tryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy wodne, urządzenia
do zaopatrywania w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do
filtrowania wody, pompy cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, in‑
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek‑
trownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regulatory ciepła, regu‑
latory temperatury, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycz‑
nych, urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, centralne
instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do ce‑
lów domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne instala‑
cje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje
do sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instala‑
cje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala‑
cje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instala‑
cje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do
celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje ogrze‑
wania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna,
instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe, instalacje wenty‑
lacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej,
łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitar‑
ne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne,
grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, insta‑
lacje i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno‑kanalizacyjna, piece [urządzenia grzewcze], prze‑
mysłowe urządzenia grzewcze, przenośne urządzenia grzewcze,
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia
grzewcze zasilane energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki],
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
regulacyjne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do insta‑
lacji gazowych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych,
urządzenia rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych,
urządzenia sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę,
urządzenia sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzew‑
czych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami in‑
stalacji grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposa‑
żenie regulacyjne do wodociągów, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, udzie‑
lanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży, 42 do‑
radztwo techniczne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysło‑
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wych, projektowanie i planowanie techniczne instalacji do
ogrzewania, projektowanie instalacji wodno‑kanalizacyjnej, projek‑
towanie instalacji grzewczej, projektowanie wentylacyjne, projekto‑
wanie klimatyzacji, projektowanie instalacji fotowoltaicznej, projek‑
towanie instalacji solarnych, projektowanie instalacji ekologicznych
źródeł energii, sporządzanie raportów projektowych, technologicz‑
ne badania projektowe, sporządzanie raportów technicznych.

(111) 314515
(220) 2017 04 13
(210) 470456
(151) 2017 09 29
(441) 2017 06 12
(732) PROACTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) PROACTA
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki da‑
nych, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt komputerowy,
komputery, w tym komputery przenośne, programy komputerowe,
w tym programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we nagrane, oprogramowanie gier, biochipy, chipy, chipy z kodem
DNA, 42 projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, w tym aktualizowanie oprogramowania kompute‑
rowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bez‑
pieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowa‑
nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbu‑
dowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu‑
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogra‑
mowania komputerowego, konserwacja oprogramowania kompute‑
rowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych inna niż konwersja
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę‑
pu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wy‑
krywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeń‑
stwa danych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor‑
matyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt‑
kownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod‑
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypoży‑
czanie oprogramowania komputerowego.
(111) 314516
(220) 2017 12 27
(210) 480513
(151) 2018 06 04
(441) 2018 02 05
(732) INSTALTERM T.J.M. WÓJCIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Tarnów, PL.
(540) it INSTALTERM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 01.15.05, 26.04.01
(510), (511) 7 pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy hy‑
drauliczne, pompy wodne do wanien, pompy powietrza, pompy
elektryczne, pompy wodne, silnikowe pompy wodne, elektryczne
pompy głębinowe, elektryczne pompy wodne, urządzenia do zaopa‑
trywania w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowa‑
nia wody, pompy cieplne [części do maszyn], 9 fotowoltaiczne urzą‑
dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, in‑
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek‑
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trownie fotowoltaiczne], regulatory energii, regulatory ciepła, regu‑
latory temperatury, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji
klimatyzacyjnych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycz‑
nych, urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, 11 central‑
ne instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do
celów domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne insta‑
lacje sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje
do celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje
do sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza,
instalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje
grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instala‑
cje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klima‑
tyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instala‑
cje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe do
celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje ogrze‑
wania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sanitarne,
instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna,
instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe, instalacje wenty‑
lacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instalacje wody gorącej,
łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy [instalacje sanitarne],
domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery], grzejniki elektryczne, grzej‑
niki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki segmentowe, instalacje
i urządzenia grzewcze, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno
‑kanalizacyjna, piece [urządzenia grzewcze], przemysłowe
urządzenia grzewcze, przenośne urządzenia grzewcze, urządzenia
grzewcze, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia grzewcze
zasilane energią słoneczną, zespoły indukcyjne [grzejniki], pompy
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia regulacyj‑
ne do instalacji wodnych, urządzenia regulacyjne do instalacji gazo‑
wych, urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, urządzenia
rozpylające będące częściami instalacji wodociągowych, urządzenia
sterownicze [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urzą‑
dzenia filtracyjne do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia
sterujące [zawory termostatyczne] do instalacji grzewczych, urzą‑
dzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji
grzewczych, sanitarne wyposażenie wodociągowe, wyposażenie re‑
gulacyjne do wodociągów, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 35 sprzedaż deta‑
liczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na
rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym interne‑
towych, sprzedaż on‑line, sprzedaż wysyłkowa następujących towa‑
rów: pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy hydrauliczne,
pompy wodne do wanien, pompy powietrza, pompy elektryczne,
pompy wodne, silnikowe pompy wodne, elektryczne pompy głębi‑
nowe, elektryczne pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania
w wodę [pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody,
pompy cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne urządzenia i insta‑
lacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, foto‑
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycz‑
nej ze słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], regulatory energii, regulatory ciepła, regulatory
temperatury, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimaty‑
zacyjnych, urządzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych,
urządzenia do testowania instalacji hydraulicznych, centralne insta‑
lacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne instalacje
sanitarne, gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do
celów sanitarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do
sauny, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, inn‑
stalacje grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instala‑
cje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, insta‑
lacje i urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [kli‑
matyzacyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, in‑
stalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne
do użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe
do celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje
ogrzewania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sani‑
tarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno
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‑ kanalizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe,
instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instala‑
cje wody gorącej, łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, prze‑
mysłowe instalacje grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy
[instalacje sanitarne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery],
grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzej‑
niki segmentowe, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje sani‑
tarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, piece [urzą‑
dzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia grzewcze, przenośne
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze
podłogowe, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, ze‑
społy indukcyjne [grzejniki], pompy ciepła, pompy ciepła do prze‑
twarzania energii, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych,
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regula‑
cyjne do instalacji rur gazowych, urządzenia rozpylające będące
częściami instalacji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawo‑
ry termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia filtracyjne
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia sterujące [zawory
termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia do regulacji
ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, sanitarne
wyposażenie wodociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodocią‑
gów, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, marketing, reklama, reklama prasowa, re‑
klama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw
i pokazów związanych z promocją następujących towarów: pompy,
pompy do instalacji grzewczych, pompy hydrauliczne, pompy wod‑
ne do wanien, pompy powietrza, pompy elektryczne, pompy wod‑
ne, silnikowe pompy wodne, elektryczne pompy głębinowe, elek‑
tryczne pompy wodne, urządzenia do zaopatrywania w wodę
[pompy], pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, pompy
cieplne [części do maszyn], fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do
wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaicz‑
ne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze
słońca, fotowoltaiczne moduły słoneczne, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
regulatory energii, regulatory ciepła, regulatory temperatury, urzą‑
dzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, urzą‑
dzenia do diagnozowania instalacji elektrycznych, urządzenia do
testowania instalacji hydraulicznych, centralne instalacje klimatyza‑
cyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych,
elektryczne instalacje grzewcze, elektryczne instalacje sanitarne,
gazowe instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do celów sani‑
tarnych, instalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do sauny, in‑
stalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu powietrza, instalacje
grzewcze, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje grzewcze na
energię słoneczną, instalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze
zasilane energią słoneczną, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urzą‑
dzenia grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyza‑
cyjne], instalacje kanalizacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje
klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje łazienkowe, instalacje łazienkowe
do celów sanitarnych, instalacje nawilżające powietrze, instalacje
ogrzewania podłogowego, instalacje oświetleniowe, instalacje sani‑
tarne, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno
‑kanalizacyjna, instalacje sanitarne przenośne, instalacje toaletowe,
instalacje wentylacyjne, instalacje wentylacyjne do kuchni, instala‑
cje wody gorącej, łazienkowe instalacje wodno‑kanalizacyjne, prze‑
mysłowe instalacje grzewcze, instalacje do schładzania wody, śluzy
[instalacje sanitarne], domowe grzejniki, grzejniki [kaloryfery],
grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe, grzej‑
niki segmentowe, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje sani‑
tarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, piece [urzą‑
dzenia grzewcze], przemysłowe urządzenia grzewcze, przenośne
urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze, urządzenia grzewcze
podłogowe, urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, ze‑
społy indukcyjne [grzejniki], pompy ciepła, pompy ciepła do prze‑
twarzania energii, urządzenia regulacyjne do instalacji wodnych,
urządzenia regulacyjne do instalacji gazowych, urządzenia regula‑
cyjne do instalacji rur gazowych, urządzenia rozpylające będące
częściami instalacji wodociągowych, urządzenia sterownicze [zawo‑
ry termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia filtracyjne
do instalacji zaopatrujących w wodę, urządzenia sterujące [zawory
termostatyczne] do instalacji grzewczych, urządzenia do regulacji
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ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, sanitarne
wyposażenie wodociągowe, wyposażenie regulacyjne do wodocią‑
gów, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, udzielanie porad handlowych konsumen‑
tom, promocja sprzedaży, 42 doradztwo techniczne, projektowanie
instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i planowanie
techniczne instalacji do ogrzewania, projektowanie instalacji
wodno‑kanalizacyjnej, projektowanie instalacji grzewczej, projek‑
towanie wentylacyjne, projektowanie klimatyzacji, projektowanie
instalacji fotowoltaicznej, projektowanie instalacji solarnych, pro‑
jektowanie instalacji ekologicznych źródeł energii, sporządzanie ra‑
portów projektowych, technologiczne badania projektowe, sporzą‑
dzanie raportów technicznych.

(111) 314517
(220) 2018 04 20
(210) 485102
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dentix expert
(510), (511) 3 pasty do zębów, płyny do płukania zębów, 21 nici den‑
tystyczne, szczoteczki do zębów.
(111) 314518
(220) 2018 04 20
(210) 485103
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) MOBILLEK
(510), (511) 5 preparaty do leczenia choroby lokomocyjnej.
(111) 314519
(220) 2018 04 20
(210) 485104
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dada extra care little one fit&comfort
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane dla dzieci, kosmetyki, płatki i wa‑
ciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, 5 pieluchy dla niemowląt,
pieluchy jednorazowe z papieru i celulozy dla dzieci, 16 podkłady
jednorazowe z papieru do przewijania.
(111) 314520
(220) 2018 04 20
(210) 485105
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery (tusz) do fotokopiarek, 9 drukarki komputero‑
we, 16 druki, 40 drukowanie.
(111) 314521
(220) 2018 04 20
(210) 485106
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PRYZMAT ZAPEWNIAMY CIĄGŁOŚĆ DRUKU
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery (tusz) do fotokopiarek, 9 drukarki komputero‑
we, 16 druki, 40 drukowanie.
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(111) 314522
(220) 2018 04 20
(210) 485112
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) TYSZKA ZBIGNIEW PIRANHA GDYNIA GRAPPLING TEAM,
Gdynia, PL.
(540) Grappling Team Gdynia Piranha
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 01.15.24, 03.09.13, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.19,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy z zakresu
sztuk walki, obozy sportowe związane ze sztukami walki, organizo‑
wanie zawodów sportowych w związku ze sztukami walki, organiza‑
cja imprez sportowych związanych ze sztukami walki.
(111) 314523
(220) 2018 04 20
(210) 485113
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) TYSZKA ZBIGNIEW PIRANHA GDYNIA GRAPPLING TEAM,
Gdynia, PL.
(540) PIRANHA GRAPPLING
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy z zakresu
sztuk walki, obozy sportowe związane ze sztukami walki, organizo‑
wanie zawodów sportowych w związku ze sztukami walki, organiza‑
cja imprez sportowych związanych ze sztukami walki.
(111) 314524
(220) 2018 04 20
(210) 485117
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA
(510), (511) 8 broń biała (boczna), maczety, miecze, noże, noże my‑
śliwskie, osełki do ostrzenia, ostrza (broń), ostrzałki, pałki policyjne,
scyzoryki, szable, pochwy do mieczy, 9 celowniki teleskopowe do
broni palnej, dalmierze (odległościomierze), kompasy (przyrządy
pomiarowe), baterie do oświetlania, lornetki, wykrywacze przed‑
miotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowe‑
go, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, okulary
ochronne do uprawiania sportu, urządzenia i przyrządy optyczne,
teleskopy, zatyczki do uszu do nurkowania, wykrywacze (detekto‑
ry), wykrywacze dymu, 11 latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne,
18 plecaki, sakwy, myśliwskie worki (akcesoria do polowań), chle‑
baki, zestawy podróżne (wyroby skórzane), skórzane pasy na ramię,
skórzane smycze, torby alpinistyczne, podróżne torby na ubranie,
torby turystyczne, paski do ekwipunku wojskowego, 22 hamaki,
kapok, liny niemetalowe, przykrycia maskujące, plecione rzemyki
(baty, bicze), sieci, siatki maskujące, sznury do pakowania, 25 ban‑
dany na szyję, bryczesy, buty sznurowane, buty sportowe, czapki
(nakrycia głowy), dzianina (odzież), kalosze (wkładane na obuwie),
kamizelki dla rybaków, cylindry (kapelusze), kaptury (odzież), kom‑
binezony, kurtki, kurtki z kapturem chroniącym przed zimnem
i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, nauszniki (odzież), obuwie,
paski (odzież), pelerynki, płaszcze kąpielowe, rękawiczki z jednym
palcem, rękawiczki, skarpetki, odzież z imitacji skóry, szale, szaliki,
podkoszulki sportowe, trykoty, 28 gwizdki (wabiki) myśliwskie, łuki
do strzelania, przybory do łucznictwa, broń paintballowa (artykuły
sportowe), amunicja do broni paintballowej (artykuły sportowe),
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, wabiki do my‑
ślistwa lub rybołówstwa, przyrządy do wyrzucania rzutek strzelni‑
czych, rzutki strzelnicze (tarcze).
(111) 314525
(151) 2018 09 13

(220) 2018 04 20
(441) 2018 05 28

(210) 485123
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(732) SOLDIER EQUIPMENT KAROLINA STUBIŃSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) skubi‑sb
(510), (511) 8 broń biała (boczna), maczety, miecze, noże, noże my‑
śliwskie, osełki do ostrzenia, ostrza (broń), ostrzałki, pałki policyjne,
scyzoryki, szable, pochwy do mieczy, 9 celowniki teleskopowe do
broni palnej, dalmierze (odległościomierze), kompasy (przyrządy
pomiarowe), baterie do oświetlania, lornetki, wykrywacze przedmio‑
tów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, urzą‑
dzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, okulary ochronne do
uprawiania sportu, urządzenia i przyrządy optyczne, teleskopy, za‑
tyczki do uszu do nurkowania, wykrywacze (detektory), wykrywacze
dymu, 11 latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, 18 plecaki, sakwy,
myśliwskie worki (akcesoria do polowań), chlebaki, zestawy podróż‑
ne (wyroby skórzane), skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
torby alpinistyczne, podróżne torby na ubranie, torby turystyczne,
paski do ekwipunku wojskowego, 22 hamaki, kapok, liny niemeta‑
lowe, przykrycia maskujące, plecione rzemyki (baty, bicze), sieci, siat‑
ki maskujące, sznury do pakowania, 25 bandany na szyję, bryczesy,
buty sznurowane, buty sportowe, czapki (nakrycia głowy), dzianina
(odzież), kalosze (wkładane na obuwie), kamizelki dla rybaków, cy‑
lindry (kapelusze), kaptury (odzież), kombinezony, kurtki, kurtki
z kapturem chroniącym przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia
głowy, nauszniki (odzież), obuwie, paski (odzież), pelerynki, płasz‑
cze kąpielowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki, skarpetki,
odzież z imitacji skóry, szale, szaliki, podkoszulki sportowe, trykoty,
28 gwizdki (wabiki) myśliwskie, łuki do strzelania, przybory do łucz‑
nictwa, broń paintballowa (artykuły sportowe), amunicja do broni
paintballowej (artykuły sportowe), zapachowe przynęty do łowiec‑
twa i wędkarstwa, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, rzutki strzelnicze (tarcze).
(111) 314526
(220) 2018 04 20
(210) 485122
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 28
(732) FUNDACJA SUPERDROB USKRZYDLAMY, Karczew, PL.
(540) fundacja uskrzydlamy
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kultu‑
ra fizyczna, informacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów spor‑
towych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 314527
(220) 2018 04 20
(210) 485129
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informa‑
cji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, impresariat w działalności artystycznej, marketing ukie‑
runkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów
reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public relations,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi w zakre‑
sie rozrywki, zabawy i rekreacji, usługi związane z prezentacją dzieł
sztuki lub literatury w celach kulturalno‑oświatowych lub eduka‑
cyjnych, fotoreportaże, informacja o edukacji, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, orga‑
nizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie

455

konkursów, organizowanie widowisk, impresariat, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie za‑
wodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć, pro‑
dukcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produk‑
cja przedstawień teatralnych, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, rezer‑
wowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów, muzyki i publikacji
elektronicznych w Internecie, usługi prezenterów muzyki, usługi roz‑
rywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.

(111) 314528
(220) 2018 04 20
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ROSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) W 80 MINUT DOOKOŁA ŚWIATA
(540)

(210) 485131

Kolor znaku: niebieski, granatowy, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, badania biznesowe, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie infor‑
macji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekono‑
miczne prognozy, impresariat w działalności artystycznej, marke‑
ting ukierunkowany, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja
filmów reklamowych, reklama, usługi marketingowe, usługi public
relations, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usłu‑
gi w zakresie rozrywki, zabawy lub rekreacji, usługi związane z pre‑
zentacją dzieł sztuki lub literatury w celach kulturalno‑oświatowych
lub edukacyjnych, fotoreportaże, informacja o edukacji, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, or‑
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń,
organizowanie konkursów, organizowanie widowisk, impresariat, or‑
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, orga‑
nizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariu‑
szy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie
przyjęć, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzycz‑
na, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja wi‑
dowisk, produkcja przedstawień teatralnych, publikowanie książek,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publi‑
kowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie filmów,
muzyki i publikacji elektronicznych w Internecie, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, wypożyczanie na‑
grań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spek‑
takli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(111) 314529
(220) 2018 04 20
(210) 485136
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) Zentiva Group, a.s., Praga, CZ.
(540) AXOCAR
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(111) 314530
(220) 2018 04 21
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) CIEŚLA MIESZKO, Świlcza, PL.
(540) PRODENTAL sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12

(210) 485143
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(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów stomatolo‑
gicznych, protetycznych, farmaceutycznych i środków dezynfekcyj‑
nych, 41 szkolenia, organizacja kursów.

(111) 314531
(220) 2018 04 23
(210) 485152
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) PIOTROWSKI MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWA CROLL, Słomniki, PL.
(540) CROLL
(510), (511) 25 odzież, spodnie, bluzy, bluzki z krótkim rękawem
(T‑shirt), bluzki z długim rękawem, odzież męska, odzież dżinsowa,
podkoszulki, odzież codzienna, okrycia wierzchnie, spodnie wierzch‑
nie, krótkie spodnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i ogrodniczki, chinolsy, dżinsy, bezrękawniki, serdaki, swetry, koszule
z krótkim i długim rękawem, kurtki, paski, paski do spodni, skarpety,
buty, czapki, szaliki, rękawiczki.
(111) 314532
(220) 2018 04 23
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) KRZYSZTOSZEK ŁUKASZ, Halinów, PL.
(540) ACL
(540)

(210) 485159

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do przetwórstwa metali, 37 instalacja, kon‑
serwacja i naprawa maszyn.
(111) 314533
(220) 2018 04 23
(210) 485162
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) KRZYSZTOSZEK ANNA ANFAN, Warszawa, PL.
(540) ANFAN
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia
wentylacyjne, wentylatory, 37 instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych.
(111) 314534
(220) 2018 04 23
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) FUNDACJA DARMOWY PRAWNIK, Chełm, PL.
(540) FUNDACJA Darmowy Prawnik
(540)

(210) 485181

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 07.05.05, 07.05.08, 07.05.10, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc prawna
pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi praw‑
ne świadczone przez telefon, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta, przygotowywanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych,
sporządzanie pism procesowych, badania prawne, usługi zastępstwa
procesowego w sporach sądowych, reprezentacja przed organami
administracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego w postę‑
powaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi analizy prawnej
oraz konstrukcji prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone
przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bez‑
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamentów,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.

(111) 314535
(220) 2018 04 23
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) FUNDACJA DARMOWY PRAWNIK, Chełm, PL.
(540) DARMOWY prawnik.eu
(540)
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(210) 485183

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski
(531) 07.05.05, 07.05.08, 07.05.10, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, pomoc prawna
pro bono, usługi prawne świadczone przez Internet, usługi praw‑
ne świadczone przez telefon, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta, przygotowywanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych,
sporządzanie pism procesowych, badania prawne, usługi zastępstwa
procesowego w sporach sądowych, reprezentacja przed organami
administracji publicznej, usługi zastępstwa procesowego w postę‑
powaniu egzekucyjnym, usługi prawnego dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi analizy prawnej
oraz konstrukcji prawnej umów i regulaminów, usługi świadczone
przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bez‑
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, sporządzanie testamentów,
doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania.
(111) 314536
(220) 2018 04 23
(210) 485194
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) ITWIZ MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ITwiz
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla‑
ma, reklama banerowa, promocja koncertów, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama w czasopismach, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, udzielanie in‑
formacji związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamowych, pro‑
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi reklamy graficznej,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 41 usługi reporterskie, usłu‑
gi wydawnicze i reporterskie, edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja
tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, konsultacje
edytorskie, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wy‑
dania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacja czasopism, publikacja ga‑
zet elektronicznych on‑line, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowa‑
nie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Interne‑
tu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna
materiałów drukowanych, publikacja recenzji online w dziedzinie
rozrywki, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków,
również w formie elektronicznej innych niż do celów reklamowych,
publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publi‑
kowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowa‑
nych materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek związanych
z technologią informacyjną, publikowanie multimedialne magazy‑
nów, czasopism i gazet, udostępnianie elektronicznych publikacji
on‑line, udostępnianie on‑line czasopism o tematyce ogólnej nie do
pobrania, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter‑
necie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wy‑
dawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze,
usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi pisania
tekstów, usługi publikacji, wydawanie gazet, wydawanie czasopism,
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wydawanie biuletynów, organizowanie konferencji, prowadzenie
konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficz‑
ne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, przeprowadzanie wywiadów ze współczesny‑
mi osobistościami w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywia‑
dów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych.

(111) 314537
(220) 2018 04 23
(210) 485197
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca, PL.
(540) BAARS
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, tre‑
ningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych
w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geogra‑
ficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowa‑
nia, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi sondowania geologiczne‑
go, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, bada‑
nia, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii,
geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skompu‑
teryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycz‑
nych, usługi badawczo‑rozwojowe, a także badania i projektowanie
w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydo‑
bywania surowców energetycznych oraz wykorzystywania wyeks‑
ploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców
energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
(111) 314538
(220) 2018 04 23
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca, PL.
(540) GEOTECHNICAL MEASURES
(540)

(210) 485199

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.06, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, tre‑
ningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych
w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geogra‑
ficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowa‑
nia, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi sondowania geologiczne‑
go, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, bada‑
nia, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii,
geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skompu‑
teryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycz‑
nych, usługi badawczo‑rozwojowe, a także badania i projektowanie
w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydo‑
bywania surowców energetycznych oraz wykorzystywania wyeks‑
ploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców
energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
(111) 314539
(220) 2018 04 24
(210) 485208
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) Hydrovita
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(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 01.15.15, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybo‑
bójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 314540
(220) 2018 04 24
(210) 485209
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) ŻUKOWSKA BEATA, FRĄCZEK JÓZEF ECO SHINE SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) ECO SHINE PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 26.07.11, 26.07.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeża‑
nia, preparaty myjące, mieszaniny do nabłyszczania podłóg, preparaty
do zmywania naczyń, odkamieniacze do użytku domowego, środki do
polerowania podłóg i mebli, preparaty do odtłuszczania inne niż stoso‑
wane w procesach produkcyjnych, detergenty do samochodów, środki
do polerowania samochodów, środki do nadawania połysku samocho‑
dom, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
[pranie], preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do prania chemicznego, ściereczki nasączane detergentami,
do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, oleje czyszczące,
płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty anty‑
statyczne do celów domowych, preparaty do udrażniania rur, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego,
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki
ścierne i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wy‑
gładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do tkanin,
wosk do podłóg, 5 płyny dezynfekujące [inne niż mydło], preparaty do
dezynfekcji rąk, odświeżacze powietrza, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych.
(111) 314541
(220) 2018 04 24
(210) 485214
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) GRUPA ETNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Tarnowskie Góry, PL.
(540) MUSIC CLUB onyx 2.0
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie imprez, nocne kluby, usługi związane
z dyskotekami, usługi rozrywkowe, 43 usługi barowe, obsługa ga‑
stronomiczna.
(111) 314542
(220) 2018 04 24
(210) 485223
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) CHOJNOWSKI KRZYSZTOF PRO‑NET, Ostrołęka, PL.
(540) MOJA OSTROŁĘKA
(540)

(531) 07.01.08, 07.03.02, 01.15.11, 27.05.01
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(510), (511) 35 reklama i usługi reklamowe, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, publikacja treści reklamowych, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online nie do pobrania, two‑
rzenie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych,
41 publikowanie czasopism internetowych, wydawanie czasopism,
usługi reporterskie, publikowanie materiałów multimedialnych on‑
line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso‑
pism w Internecie, opracowywanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe w Internecie.

(111) 314543
(220) 2018 04 24
(210) 485224
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) PAKIET GOLD FRUIT
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.
(111) 314544
(220) 2018 04 24
(210) 485240
(151) 2018 09 14
(441) 2018 05 28
(732) STĘPNIAK SYLWIA, STĘPNIAK KRZYSZTOF AHOJ CZARTER
SPÓŁKA CYWILNA, Węgorzewo, PL.
(540) Ahoj Czarter
(510), (511) 39 wynajem łodzi / czarterowanie jednostek pływają‑
cych.
(111) 314545
(220) 2018 04 24
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TAK PROSTO
(540)

(210) 485274

(531) 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na ba‑
zie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych
owoców, 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze nielecznicze,
pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, przeką‑
ski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, batony, w tym
batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako
wyroby cukiernicze, przekąski sezamowe, lody, galaretki owocowe
jako słodycze, pasty czekoladowe do smarowania, sosy czekolado‑
we, polewy czekoladowe, ekstrakty czekoladowe, musy czekolado‑
we, kremy czekoladowe, desery czekoladowe, napoje na bazie kawy,
czekolady, herbaty i kakao, wszystkie ww. towary również o obniżo‑
nej kaloryczności, bez zastosowania cukru, lub słodzone stewią lub
ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie,
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej
na kontrolowaniu kalorii, kawa, herbata, kakao.
(111) 314546
(220) 2018 04 24
(210) 485275
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) E.Wedel TAK PROSTO.
(510), (511) 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na ba‑
zie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren,
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski na bazie suszonych
owoców, 30 czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze nielecznicze,
pralinki, cukierki, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafle, przeką‑
ski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, batony, w tym
batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców jako
wyroby cukiernicze, przekąski sezamowe, lody, galaretki owocowe
jako słodycze, pasty czekoladowe do smarowania, sosy czekolado‑
we, polewy czekoladowe, ekstrakty czekoladowe, musy czekolado‑
we, kremy czekoladowe, desery czekoladowe, napoje na bazie kawy,
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czekolady, herbaty i kakao, wszystkie ww. towary również o obniżo‑
nej kaloryczności, bez zastosowania cukru, lub słodzone stewią lub
ksylitolem i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu, i/lub wegetariańskie,
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej
na kontrolowaniu kalorii, kawa, herbata, kakao.

(111) 314547
(220) 2018 04 24
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) WZOREK MAREK ECOCOACH, Warszawa, PL.
(540) ecoCOACH
(540)

(210) 485280

Kolor znaku: zielony, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo
zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie‑
dzinie life coachingu, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne,
szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń han‑
dlowych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń
online, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenie
i instruktaż, organizowanie programów szkoleniowych, produkcja
filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szko‑
leniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości,
usługi szkolenia zawodowego, organizacja sympozjów dotyczących
szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, organizo‑
wanie konferencji dotyczących szkoleń, szkolenie z zakresu sprze‑
daży, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu,
usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach szkole‑
niowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, za‑
pewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usłu‑
gi w zakresie szkoleń handlowych, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, kursy
szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, orga‑
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, publikowanie przewod‑
ników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami.
(111) 314548
(220) 2018 04 24
(210) 485282
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) WZOREK MAREK ECOCOACH, Warszawa, PL.
(540) turkusCoaching
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego, doradztwo
zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dzie‑
dzinie life coachingu, organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne,
szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia przemysłowe,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń han‑
dlowych, wyznaczanie standardów szkoleń, zapewnianie szkoleń
online, nauczanie i szkolenia, usługi szkolenia personelu, szkolenie
i instruktaż, organizowanie programów szkoleniowych, produkcja
filmów szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych,
zapewnianie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szko‑
leniowych, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, doradztwo
w zakresie szkoleń, szkolenia dla dorosłych, kursy samoświadomości,
usługi szkolenia zawodowego, organizacja sympozjów dotyczących
szkoleń, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, organizo‑
wanie konferencji dotyczących szkoleń, szkolenie z zakresu sprze‑
daży, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu,
usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
produkcja szkoleniowych filmów wideo, warsztaty w celach szkole‑
niowych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, usługi doradcze w zakresie szkoleń, za‑
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pewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, usłu‑
gi w zakresie szkoleń handlowych, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, kursy
szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, orga‑
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, publikowanie przewod‑
ników edukacyjnych i szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń
biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, do‑
radztwo w zakresie zarządzania.

(111) 314549
(220) 2018 04 24
(151) 2018 09 24
(441) 2018 06 04
(732) KLARA MARCIN MKM SOFT, Dąbrowa, PL.
(540) ePLECAKI.pl
(540)

(210) 485284

(531) 27.05.01, 28.11.99
(510), (511) 18 plecaki, plecaki szkolne, tornistry, worki ze sznurkiem,
worki‑torebki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż inter‑
netowa plecaków, plecaków szkolnych, worków ze sznurkiem.
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(540)

Kolor znaku: czarny, żółty i odcienie, czerwony i odcienie
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, wideoloterii i zakładów
wzajemnych, lottomaty, 16 wydawnictwa, kupony, blankiety doty‑
czące gier, loterii, wideoloterii, zakładów wzajemnych, 35 agencje re‑
klamowe, reklama (rozpowszechnianie materiałów) [ulotki, prospek‑
ty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 41 usługi w zakresie or‑
ganizowania i przeprowadzania gier liczbowych, loterii pieniężnych,
usługi związane z rekreacją i sportem w zakresie organizowania
i przeprowadzania gier hazardowych, wideoloterii, zakładów wza‑
jemnych.
(111) 314552
(220) 2014 12 08
(151) 2018 10 05
(441) 2015 03 30
(732) OZIMEK EWA EPO‑TRANS‑SERWIS, Tychy, PL.
(540) EPO TRANS TYCHY Rok zał. 1987
(540)

(210) 436580

(111) 314550
(220) 2018 04 24
(210) 485287
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) MERESIŃSKA MARIA DESSI HOME, Mikołów, PL.
(540) mera
(540)
Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 24.15.13, 24.15.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi spedycyjne, transport samochodowy.
Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.04, 26.04.07, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje do użytku w przemyśle budowlanym, kleje do:
tapet, szkła, płytek, impregnacji wodoodpornej, 2 farby i lakiery,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, go‑
towania, chłodzenia, suszenia, wentylacji i zaopatrzenia w wodę,
instalacje i armatura sanitarna, bidety, bojlery, grzejniki i piece do
ogrzewania, dozowniki środków odkażających w toaletach, filtry
jako części instalacji domowych lub przemysłowych, armatura
do urządzeń gazowych, kabiny natryskowe, prysznice, natryski,
urządzenia do kąpieli, krany, miski klozetowe, instalacje i urzą‑
dzenia wodne do ogrzewania, zbiorniki i płuczki ustępowe, płyty
grzejne, podgrzewacze do wody, przewody i części instalacji sa‑
nitarnych, wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych i gazowych, suszarki łazienkowe do rąk, sauny, sedesy,
umywalki, uszczelki do kranów wodociągowych, aparaty i urzą‑
dzenia do uzdatniania wody, wanny, wentylatory kominowe, filtry
do wody pitnej, wykładziny łazienkowe, za wory termostatyczne
jako części instalacji ogrzewniczych, zawory mieszalnikowe do
przewodów wodociągowych, zlewozmywaki, urządzenia klimaty‑
zacyjne, 19 płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki ścienne
i podłogowe do wykańczania ścian i podłóg, cegła, budowlane
materiały niemetalowe zawarte w klasie 19 z wyłączeniem mate‑
riałów drewnianych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz urządzeń sani‑
tarnych.
(111) 314551
(220) 2008 02 08
(210) 336321
(151) 2018 10 09
(441) 2008 05 12
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KENO

(111) 314553
(220) 2015 07 20
(210) 444943
(151) 2018 10 05
(441) 2015 11 09
(732) PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w za‑
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradz‑
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w za‑
kresie wydolności przedsiębiorstw, analiza kosztów, doradztwo do‑
tyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing [do‑
radztwo handlowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, usługi związane z przenoszeniem przedsię‑
biorstw, analizy rynku, rynkowe badania, statystyczne zestawienia,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pomoc w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsię‑
biorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie finansami, infor‑
macje finansowe, doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi
finansowe, usługi funduszy zabezpieczających, informacje finanso‑
we, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, inwestycje kapitałowe,
operacje walutowe, transakcje finansowe, tworzenie funduszów in‑
westycyjnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru‑
chomości].
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(111) 314554
(220) 2015 08 17
(210) 445992
(151) 2018 10 09
(441) 2015 11 23
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WUJEK SAM
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe,
zestawy głośno mówiące, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy
słuchawkowe, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komór‑
kowych, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do
telefonów komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, myszy komputerowe, notesy elektroniczne, progra‑
my gier komputerowych, programy komputerowe jako software ła‑
dowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji
dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie tele‑
fonii komórkowej, papier, karton i wyroby z tych materiałów zawar‑
te w tej klasie, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi tele‑
informatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej, usługi ko‑
munikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi w zakresie poczty
elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowej i obrazowej,
usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o te‑
lekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale kom‑
puterowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem za pośred‑
nictwem telekomunikacji, usługi w zakresie udostępniania i leasingu
czasu dostępu do Internetu oraz do sieci komputerowych osobom
trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych
osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek telefo‑
nicznych on¬line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępnia‑
nia informacji i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany
elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostępnych przez
sieć telekomunikacyjną, usługi operatorskie w zakresie sieci teleko‑
munikacyjnych lub telewizji kablowe, usługi w zakresie przekazu sa‑
telitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania
telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsłu‑
gi klienta, usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomu‑
nikacyjnej obcym operatorom.
(111) 314555
(220) 2015 09 11
(210) 446852
(151) 2018 09 26
(441) 2015 12 21
(732) POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, Warszawa, PL.
(540) POLSKA CHEMIA
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoczerwony, jasnoszary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 26.05.04, 26.05.11, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, środki do hartowania metali, preparaty do lutowania, produk‑
ty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery,
środki konserwujące do użytku przeciw korozji, środki do konserwa‑
cji drewna, substancje konserwujące do drewna, materiały do ochro‑
ny drewna [farba], preparaty do obróbki drewna i jego konserwacji,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folia metalowa dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszki metalowe dla ma‑
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larzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 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 zę‑
bów, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłania‑
jące kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny silnikowe)
i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 5 produk‑
ty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów me‑
dycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka‑
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 13 broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materia‑
łów nieujęte w innych klasach, tworzywa sztuczne w formie wyci‑
śniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające [zatykające],
materiały wypełniające z gumy, materiały wypełniające z tworzyw
sztucznych, materiały uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.

(111) 314556
(220) 2015 10 07
(210) 447846
(151) 2018 10 05
(441) 2016 01 18
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Sano Zdrowe zwierzęta
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, preparaty weterynaryj‑
ne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty
z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty witaminowe, 29 mleko, produkty mleczne, 31 preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, makuchy, otręby zbożowe, pasza
dla zwierząt tucznych, pasza dla bydła, pokarm dla zwierząt, poży‑
wienie dla psów . kotów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwie‑
rząt, produkty do tuczenia zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt .
(111) 314557
(220) 2015 10 13
(151) 2018 10 02
(441) 2016 01 18
(732) EURO‑NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vesta
(540)

(210) 448030

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 7 przyrządy do woskowania i polerowania butów elek‑
tryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do
czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, drukarki 3D, maszyny do wy‑
żymania bielizny [suszarki], maszynki do siekania mięsa, miksery
elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne
niż ręczne, młynki domowe elektryczne, urządzenia elektromecha‑
niczne do przygotowywania napojów, noże [części maszyn], noże
elektryczne, nożyce elektryczne, obieraczki [urządzenia elektrycz‑
ne], obrabiarki, ostrza [części maszyn], otwieracze do puszek [elek‑
tryczne], wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny do
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pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania [elek‑
tryczne], młynki do pieprzu inne niż ręczne, prasownice, roboty ku‑
chenne elektryczne, szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwy‑
ty [części maszyn], wirówki [maszyny], wirówki [młynki], wirówki
mleczarskie, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne
do produkcji żywności, przetwornice elektryczne, 8 noże do maszy‑
nek do mięsa [narzędzia], przybory do depilacji elektryczne lub nie‑
elektryczne, zestawy do golenia, krajarki do jaj nieelektryczne, nie‑
elektryczne krajarki do jarzyn, krajarki do sera nieelektryczne,
przybory ręczne do kręcenia włosów, zestawy służące do manicure,
maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do
strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże do otwierania
konserw [nieelektryczne], noże do otwierania ostryg, noże do pizzy,
nieelektryczne, ręczne noże do warzyw, nożyce, nożyce ogrodnicze,
przyrządy nożycowe ręczne, przyrządy do ostrzenia, ostrza n , słu‑
chawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt radiotelefoniczny, sta‑
cje taśm magnetycznych dla komputerów, statywy do aparatów fo‑
tograficznych, styki elektryczne, syreny, szafki na głośniki, szyldy
[znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory] elektryczne, świa‑
tła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, tablice ogłoszeń elek‑
troniczne, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, przyrządy rozmagneso‑
wujące do taśm magnetycznych, taśmy wideo, telefoniczne urządze‑
nia nadawcze, telefony przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki,
translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów foto‑
graficznych, tuby do głośników, tuleje złączowe do kabli elektrycz‑
nych, urządzenia diagnostyczne‑nie do celów medycznych, urządze‑
nia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do fak‑
turowania, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia do fototele‑
grafii, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do
ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu fil‑
mów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fo‑
tograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry],
urządzenia do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urzą‑
dzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyj‑
nych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do przetwarzania
informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do reje‑
strowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia do suszenia od‑
bitek fotograficznych, urządzenia do ważenia, urządzenia do wywa‑
żania, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe],
urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wagi, wagi do li‑
stów, wagi laboratoryjne, wideofony, woltomierze, wskaźniki ciśnie‑
nia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki prędkości, wskaźniki tempera‑
tury, wykrywacze dymu, wyzwalacze migawek [fotografia],
wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski przewodów
[elektryczność], zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], złącza
do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, 11 aparatura i in‑
stalacje chłodnicze, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elek‑
tryczne, chłodnicze lady, lampki elektryczne na choinki, czajniki elek‑
tryczne, aparatura do dezynfekcji, świecące numery do domów,
dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do dystry‑
bucji wody, ekspresy do kawy elektryczne, grzejniki elektryczne,
elektryczne lampy, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej,
filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elek‑
tryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytownice elek‑
tryczne, bojlery gazowe, zapalarki do gazu, lampy gazowe, palniki
gazowe, gofrownice [elektryczne], urządzenia i instalacje do gotowa‑
nia, grill elektryczny [wyposażenie kuchenne], grille, grille [kuchen‑
ne], grzejące płyty, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, grzej‑
niki elektryczne, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia do
klimatyzacji, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczni‑
czych, komory chłodnicze, sprzęt kuchenny elektryczny, lady chłod‑
nicze, lampy, reflektory, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do
układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy
wyładowcze elektryczne, rurowe, do oświetlenia, latarki, latarki kie‑
szonkowe, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, lampy lumi‑
nescencyjne oświetleniowe, urządzenia do chłodzenia mleka, apara‑
tura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do opalania,
opiekacze do chleba, oświetlenie, lampy, oświetlenie sufitowe, apa‑
raty do suszenia owoców, urządzenia do palenia kawy, palniki gazo‑
we, nakładki do palników gazowych, palniki kuchenek, piekarniki,
piece piekarskie, płyty grzejne, instalacje do podgrzewaczy, pod‑
grzewacze narzędzi z żelaza, podgrzewacze powietrza, podgrzewa‑
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cze talerzy, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemni‑
ki chłodnicze, urządzenia służące do podgrzewania powietrza,
urządzenia służące do chłodzenia powietrza, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy służące do promienie ultrafioletowego inne niż
do celów leczniczych, rożen [wyposażenie kuchenne], ruszty pieco‑
we, sprzęt kuchenny, elektryczny, suszarki do włosów, suszarki ła‑
zienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura służąca do
suszenia, szafy chłodnicze, szuflady piecowe, szybkowary elektrycz‑
ne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, tostery, lampy służące do
układanie włosów, urządzenia do chlorowania basenów, urządzenia
do chłodzenia napojów, urządzenia do kąpieli, urządzenia do piecze‑
nia chleba, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, aparatura i urządze‑
nia do uzdatniania wody, aparatura do wentylacja [klimatyzacja]
(aparatura do-), wentylatory [klimatyzacja], urządzenia do filtrowania
wody, zamrażarki, zapalniczki do gazu inne niż dla palaczy, urządze‑
nia i instalacje do zmiękczania wody, palniki żarowe, żarówki elek‑
tryczne, żarówki oświetleniowe, 14 bransoletki do zegarków, budziki,
chronografy [zegarki], przyrządy do chronometrii, chronometry [ze‑
gary o dużej dokładności], łańcuszki do zegarków, mechanizmy do
zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, sprężyny do zegar‑
ków, tarcze zegarów i zegarków, wskazówki zegarów i zegarków, ze‑
garki, zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary
sterujące [zegary wzorcowe], 16 pokrowce do drukarek z materiałów
nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputero‑
wych, filtry do kawy papierowe, materiały piśmienne, niszczarki do‑
kumentów do użytku biurowego, papier do pakowania, torebki do
pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
przyrządy do pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], torebki
do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 21 szczoteczki do brwi,
otwieracze do butelek, preparaty zawierające płyny wymiennociepl‑
ne do celów gospodarstwa domowego chłodzenie żywności, łopatki
do ciasta, formy do ciasta, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek‑
tryczne, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], narzędzia ręczne do
czyszczenia, przykrywki do dań, potraw, przyrządy do demakijażu,
deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski
do prasowania, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parze‑
nia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy, nieelektryczne, elemen‑
ty napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, frytownice
nieelektryczne, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, grze‑
bienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, ser‑
wisy do herbaty, zaparzaczki do herbaty, młynki ręczne do kawy,
serwisy do kawy, miksery nieelektryczne do celów domowych [blen‑
dery], mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, miksery domowe
nieelektryczne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, koszyki pikni‑
kowe z naczyniami, pochłaniacze dymu do użytku domowego, pod‑
kładki na stół pod naczynia nie z papieru i nie z tkanin, przyrządy do
użytku w gospodarstwie domowym, przybory kuchenne, przybory
kuchenne nieelektryczne, rondelki, tygielki, rondle, rozdrabniacze
do użytku domowego nieelektryczne .

(111) 314558
(220) 2015 10 16
(210) 448153
(151) 2018 10 01
(441) 2016 01 18
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ORANŻADA HELLENA CUDZE CHWALICIE... SWEGO NIE
ZNACIE...
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, oranżada.
(111) 314559
(220) 2012 01 23
(210) 395502
(151) 2018 09 28
(441) 2012 05 07
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) vita‑miner PRENATAL
(540)

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 24.17.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do
pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty far‑
maceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla celów zdrowotnych, plastry, opa‑
trunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, 44 usługi medyczne, usługi wetery‑
naryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(111) 314560
(220) 2013 03 11
(210) 411535
(151) 2018 09 19
(441) 2013 06 24
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE POŻ‑PLISZKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) pyrocool
(510), (511) 1 środki do gaszenia ognia, produkty chemiczne, pro‑
dukty chemiczne do gaszenia ognia, składniki powyższych środków
i preparatów chemicznych, 9 gaśnice, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 314561
(220) 2018 04 25
(210) 485316
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) Hitaxa Fast. Hit na alergię
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w terapii chorób
alergicznych, w tym leki przeciwhistaminowe.
(111) 314562
(220) 2013 09 23
(151) 2018 10 08
(441) 2014 01 07
(732) EKO‑WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska, PL.
(540) EKOwap
(540)

(210) 419301

Kolor znaku: zielony, jasnozielony
(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę.
(111) 314563
(220) 2014 08 25
(151) 2018 09 14
(441) 2014 12 08
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO! VIENNA
(540)

(210) 432588

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o im‑
prezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji.
(111) 314564
(220) 2014 08 25
(210) 432589
(151) 2018 09 14
(441) 2014 12 08
(732) GEOPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) 2GO!
(510), (511) 41 usługi informacji o edukacji, usługi informacji o im‑
prezach rozrywkowych, usługi informacji o rekreacji..
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(111) 314565
(220) 2014 08 25
(210) 432597
(151) 2018 10 09
(441) 2014 12 08
(732) US PHARMACIA INTERNATIONAL, INC., ROCKVILLE, US.
(540) Gripex. I wracasz do akcji
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, w tym środki prze‑
ciwgorączkowe i przeciwbólowe, artykuły medyczne, mineralne, wi‑
taminowe i ziołowe suplementy diety, preparaty witaminowe i mine‑
ralne.
(111) 314566
(220) 2018 04 24
(210) 485293
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) JANKOWSKA MAGDALENA INTERUM, Izabelin, PL.
(540) WatermanPRO
(510), (511) 7 pompy, pompy sanitarne, 11 instalacje sanitarne i ła‑
zienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, instalacje i urządze‑
nia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, zespoły
sanitarne.
(111) 314567
(220) 2018 04 24
(210) 485299
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) TRAWIŃSKI KRZYSZTOF ARTRAKON, Łubniany, PL.
(540) MEDIA NAUKA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 optyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki da‑
nych, programy komputerowe, 16 druki, gazety, czasopisma, ko‑
miksy, albumy, książki, podręczniki, biuletyny informacyjne, mapy
geograficzne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki,
kalendarze, 41 produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi reporterskie, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publiko‑
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie
oświaty, produkcja muzyczna, usługi studia nagrań, fotografia, infor‑
macja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, udostępnianie filmów online nie do pobrania, pu‑
blikowanie książek, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamo‑
we), udostępnianie publikacji elektronicznych, produkcja muzyczna.
(111) 314568
(220) 2018 04 24
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) LINKE MARIUSZ MLINKE, Padniewo, PL.
(540) SIDEMOUNT mlinke
(540)

(210) 485296

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 02.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 sprzęt do nurkowania, skafandry dla nurków, gogle
dla nurków, maski dla nurków, balast nurkowy, rękawice dla nurków,
podwodne komputery nurkowe, buty do nurkowania, rurki do nur‑
kowania, przyrządy do nurkowania, aparaty do nurkowania, maski
do nurkowania, regulatory do nurkowania, hełmy do nurkowania,
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, kamizelki ratunkowe dla
nurków, okulary ochronne do nurkowania, pasy obciążeniowe do
nurkowania, pasy balastowe do nurkowania, kamizelki ratowniczo
‑wypornościowe dla nurków, pęcherze wypornościowe do kamize‑
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lek nurkowych, zatyczki do uszu do nurkowania, zatyczki do nosa
do nurkowania, aparaty oddechowe do nurkowania, awaryjne butle
skompresowanego gazu do nurkowania, zbiorniki na powietrze do
użytku przy nurkowaniu, aparatura sygnalizacyjna, akwalungi, apara‑
ty tlenowe do pływania podwodnego, fajki z ustnikiem do oddycha‑
nia pod wodą, filtry do masek do oddychania, maski do oddychania,
maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, odważni‑
ki, regulatory do tlenu, regulatory tlenu, rurki z ustnikiem do oddy‑
chania pod wodą, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia do oddychania, inne niż do użytku medycz‑
nego, akcesoria ratunkowe, do utrzymywania się na powierzchni,
aparaty oddechowe do nurkowania, analizatory powietrza, boje
znakowe i sygnalizacyjne, czujniki do pomiaru głębokości, czujniki
do przyrządów pomiarowych, czujniki tlenu, nie do użytku medycz‑
nego, kompasy magnetyczne, lampy stroboskopowe, ładowarki,
manometry wysokociśnieniowe, maski do pływania, manometry,
manometry wysokociśnieniowe, mierniki ciśnienia, aparaty tlenowe
do pływania podwodnego, reduktory ciśnienia, ratownicze latarki
laserowe, urządzenia do mierzenia ciśnienia, urządzenia pomiarowe,
urządzenia do analizy gazu urządzenia do kontroli ciśnienia urządze‑
nia do pomiaru ciśnienia, 35 sprzedaż sprzętu do nurkowania, sprze‑
daż internetowa sprzętu do nurkowania, prowadzenie sklepu online,
sprzedaż urządzeń do oddychania pod wodą, masek do oddychania
pod wodą, aparatów tlenowych do pływania podwodnego, zatyczek
do nosa i uszu, kombinezonów dla nurków, gogli dla nurków, kami‑
zelek ochronnych do nurkowania, butli do nurkowania, odważników,
masek dla nurków, rękawic dla nurków, butów i rurek do nurkowania,
regulatorów tlenu, boi znakowych i sygnalizacyjnych, czujników do
pomiaru głębokości oraz do przyrządów pomiarowych, czujników
tlenu, kompasów magnetycznych, ładowarek, mierników ciśnienia,
manometrów, urządzeń pomiarowych, 41 nauka nurkowania, usługi
szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, udostępnianie
obiektów i sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu do nurko‑
wania.

(111) 314569
(220) 2018 04 24
(210) 485308
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) BADGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BADGER MEN&#39;S GROOMING CLUB
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 03.05.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące urody, salony fryzjerskie, fry‑
zjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena
i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje
do włosów, świadczenie usług przez salony piękności, stylizacja,
układanie włosów, ścinanie włosów, salony fryzjerskie, salony pięk‑
ności, pielęgnacja urody dla ludzi, pielęgnacja urody, pielęgnacja
stóp, odbudowa włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na
twarz, mycie włosów szamponem, męskie salony fryzjerskie, usługi
manicure, manicure, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie in‑
formacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji zwią‑
zanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
doradcze dotyczące urody, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi far‑
bowania włosów, usługi pedicure, usługi obcinania włosów, usługi
nitkowania brwi, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi mani‑
cure i pedicure, usługi kręcenia włosów, usługi kształtowania brwi,
usługi kosmetyczne, usługi koloryzacji rzęs, usługi koloryzacji brwi,
usługi fryzjerskie, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi
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plecenia włosów w warkocze, usługi prostowania włosów, usługi
salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko
‑kosmetycznych,
usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów.

(111) 314570
(220) 2018 04 24
(210) 485309
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) JABŁOŃSKI ŁUKASZ LOOKTRANS, Koszalin, PL.
(540) LOOKTRANS WYNAJEM TRANSPORT UBEZPIECZENIA
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 ubezpieczenia, ubezpieczenia samochodowe, ubez‑
pieczenia podróżne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenie zdro‑
wotne, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia,
ubezpieczenia furgonetek, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenie
dotyczące pojazdów, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenie
od wypadków, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpie‑
czenia dla biur, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia
na życie, ubezpieczenia dotyczące własności, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości,
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, usługi ubezpie‑
czeniowe dotyczące kredytów, usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, pośred‑
nictwo w ubezpieczeniach transportowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe w zakresie zakwatero‑
wania wakacyjnego, usługi w zakresie ubezpieczenia przyczep tury‑
stycznych, usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych,
pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi
ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi ubez‑
pieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi planowania
związane z ubezpieczeniami na życie, usługi gwarancji ubezpiecze‑
nia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi ubezpieczenio‑
we odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopowych, usługi do‑
radztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami tury‑
stycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze‑
niami pojazdów, usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące
ubezpieczenia na życie, 39 wynajem motocykli, wynajem pojazdów,
wynajem samochodów, wynajem pakowarek, wynajem autokarów,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów pasażerskich,
kontraktowy wynajem pojazdów, wynajem pojazdów ciężarowych,
wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transporto‑
wych, wynajem samochodów ciężarowych, wynajem samochodów
elektrycznych, wynajem przyczep do przewozu samochodów, wyna‑
jem samochodów na wodór, wynajem i wypożyczanie samolotów,
wynajem skuterów do transportu, wypożyczanie i wynajem pojaz‑
dów, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem silnikowych pojaz‑
dów lądowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem pojazdów
transportowych na umowę, wynajem pojazdów trakcyjnych i przy‑
czep, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wy‑
pożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów wyścigowych,
organizowanie wypożyczania pojazdów, wypożyczanie pojazdów
silnikowych, wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie po‑
jazdów drogowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, wy‑
pożyczanie pojazdów rekreacyjnych, rezerwacja wypożyczanych
samochodów, wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, wy‑
pożyczanie ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie samochodowych
bagażników dachowych, wypożyczanie pojazdów na umowę, usługi
w zakresie wypożyczania samochodów, usługi wypożyczania lądo‑
wych pojazdów silnikowych, wypożyczanie pojazdów silnikowych
na umowę, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów,
usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, trans‑
port, transport samochodowy, czarterowanie transportu, transport
wynajętych samochodów, zapewnianie wynajętych pojazdów do
transportu pasażerów, usługi przewozu, organizowanie przewozu
pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i kolejową.
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(111) 314571
(220) 2018 04 25
(210) 485339
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice, PL.
(540) Browarniada
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, le‑
moniada, napoje bezalkoholowe o smaku owoców, napoje orzeźwia‑
jące, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje składające
się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, soki owocowe
i owocowo‑warzywne, owocowe nektary bezalkoholowe, napoje
funkcjonalne na bazie wody, bezalkoholowe napoje gazowane, na‑
poje bezalkoholowe.
(111) 314572
(220) 2018 04 25
(210) 485362
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) BAYADERA MANAGEMENT LIMITED, Nikozja, CY.
(540) RADA
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alko‑
holowe zawierające owoce, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu
(chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, wino, whisky, wód‑
ka, kirsz [alkohol na bazie wiśni], gruszecznik [wino], dżin, alkohole
i likiery wspomagające trawienie, koktajle, curaçao [likier], likiery,
miód pitny, likier miętowy, gotowe napoje alkoholowe inne niż na
bazie piwa, gorzkie nalewki, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny
cukrowej], destylowane napoje, piquette [wino z wytłoczyn wino‑
gronowych], alkohol ryżowy, rum, sake, cydr, alkohole wysokopro‑
centowe [napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alko‑
holowe ekstrakty owocowe .
(111) 314573
(220) 2018 04 25
(210) 485364
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) POROŻYŃSKI TOMASZ VOLTOM INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
Świecie, PL.
(540) VOLTOM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.02.07, 26.02.19, 29.01.01, 27.05.05
(510), (511) 37 usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wy‑
konawców instalacji elektrycznych, serwisowanie sieci elektrycz‑
nych, renowacja, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej,
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektro‑
energetycznych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalowanie genera‑
torów prądu, konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, na‑
prawa i konserwacja instalacji i urządzeń elektronicznych, naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, instalacja od‑
gromników, instalacja systemów ochrony przed piorunami, instala‑
cja uziemienia elektrycznego, konserwacja i naprawa elektrycznych
systemów uziemienia, konserwacja i naprawa piorunochronów, kon‑
serwacja i naprawa systemów ochrony przed piorunami, usługi ślu‑
sarskie [naprawa], instalacja, wymiana i naprawa zamków, instalacja
osprzętu do zamków, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn prze‑
mysłowych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń dla
przemysłu papierowo‑kartonowego, instalacja, konserwacja i napra‑
wa maszyn i urządzeń do produkcji papieru, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn i urządzeń do obróbki papieru, instalacja, konser‑
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wacja i naprawa maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń do pakowania
lub owijania, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn drukarskich,
instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze zwią‑
zane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektryczne‑
go, 42 usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, programowanie ste‑
rowników elektrycznych, programowania napędów elektrycznych,
kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, kalibrowanie maszyn,
testowanie maszyn, monitorowanie stanu maszyn, projektowanie
systemów elektrycznych.

(111) 314574
(220) 2018 04 25
(210) 485367
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa, PL.
(540) ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar
(540)

(531) 01.01.03, 02.01.05, 02.01.07, 02.01.16, 02.01.23, 26.01.03,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia barów
i restauracji.
(111) 314575
(220) 2018 04 25
(210) 485368
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa, PL.
(540) ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar
(540)

(531) 01.01.03, 02.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia barów
i restauracji.
(111) 314576
(220) 2018 04 25
(210) 485369
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) PIOTROWSKI HIERONIM MIDI EGZOTIK, Warszawa, PL.
(540) ŚWIĘTOSZEK TARTUFFE restauracja bar
(540)

(531) 01.01.03, 02.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia barów
i restauracji.
(111) 314577
(220) 2018 04 25
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) SZUBERT SŁAWOMIR KOLORENO, Kalwaria
Zebrzydowska, PL.
(540) KOLORENO

(210) 485370
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(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe; abażury; ar‑
chitektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne dekoracyjne
kolorowe światełka; elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrz‑
ne; elektryczne oprawy oświetleniowe; lampy elektryczne; oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, oświetlenie; żarówki; taśmy LED;
żarówki LED; zasilacze LED; akcesoria do taśm LED; profile LED; włącz‑
niki do profili LED; oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halo‑
geny; naświetlacze; oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki;
oprawy rastowe; panele LED; lampy LED; plafony; żyrandole; lampki
biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe; ar‑
tykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna oświetlenia, żarówek, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED,
akcesorii do taśm LED, profili LED, włączników do profili LED, opraw
hermetycznych LED; świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy,
opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw rasto‑
wych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych,
oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artyku‑
łów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.

(111) 314578
(220) 2018 04 25
(210) 485378
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) UNILOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) UNILOGO DIGITAL PRINTING
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, druki, druki handlowe, formu‑
larze [blankiety, druki], reklamy drukowane, broszury drukowane,
ulotki drukowane, drukowane etykiety papierowe, etykiety z papie‑
ru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety z ceną,
drukowane etykiety papierowe, etykiety przylepne z papieru, ety‑
kiety [owijaki] na butelki z papieru lub kartonu, drukowane mate‑
riały opakowaniowe z papieru, urządzenia ręczne do etykietowania,
nalepki, nadruki, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie
cyfrowe, druk sitowy, usługi druku offsetowego, usługi w zakresie
drukowania materiałów papierniczych, obróbka i przetwarzanie ma‑
teriałów z tworzyw sztucznych, usługi wykończenia druków.
(111) 314579
(220) 2018 04 26
(210) 485395
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) WERXEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 314580
(220) 2018 04 26
(210) 485417
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) WZF JUNIOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutycznie, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do
medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 314581
(220) 2018 04 27
(210) 485440
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) RYZIŃSKI SŁAWOMIR, Szczecin, PL.
(540) outletmax
(510), (511) 35 organizowanie aukcji internetowych, reklama onli‑
ne za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, usługi aukcyjne online, usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, administrowanie i or‑
ganizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi
w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamó‑
wienia towarów, usługi importowo‑eksportowe, usługi w zakresie
zamówień online, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on‑
line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi w zakresie detalicz‑
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nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on‑
line, usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi
handlu elektronicznego mianowicie dostarczanie informacji o pro‑
duktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej związane ze
sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, marketing internetowy, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta‑
licznej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, po‑
średniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług na
rzecz innych.

(111) 314582
(220) 2018 04 27
(210) 485439
(151) 2018 09 19
(441) 2018 06 04
(732) MARKOWSKI ADAM, Kiełpin, PL.
(540) CAMERALNI
(510), (511) 41 fotografia, fotografia portretowa, fotografia lotnicza,
dystrybucja filmów, przedstawianie filmów, montaż filmów, studia
filmowe, rozrywka filmowa i pokazy filmowe, produkcja filmów i fil‑
mów na taśmach filmowych.
(111) 314583
(220) 2018 04 30
(210) 485515
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek, PL.
(540) EasyFootings
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkiele‑
ty ramowe-) [budownictwo], konstrukcje metalowe [budownictwo],
konstrukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje przenośne me‑
talowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], ogrodzenia metalowe,
pachołki cumownicze metalowe, palisady [ogrodzenia] metalowe,
płyty konstrukcyjne metalowe, płyty kotwiące, podkładki regulacyj‑
ne [dystansowe], słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], słupy
metalowe, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy linii elektrycznych
metalowe, słupy telegraficzne, metalowe, słupy [podpory] metalo‑
we, ścianki z pali, metalowe [palisady], wsporniki metalowe dla bu‑
downictwa.
(111) 314584
(220) 2018 04 30
(210) 485522
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) FUTURENET RESTAURANT’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Aurelio POWERED BY FutureNet CULINARY &amp; ART
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, 33 napoje
alkoholowe (bez piwa), 41 organizowanie przyjęć, imprez, 43 prowa‑
dzenie lokali, catering.
(111) 314585
(151) 2018 09 21

(220) 2018 04 30
(441) 2018 06 04

(210) 485532
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(732) REN BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) POSTĘP
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.05.24, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana.
(111) 314586
(220) 2018 05 15
(210) 485956
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) KULECZKA WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) coolshop.pl CHRZEŚCIJAŃSKI SKLEP INTERNETOWY
(540)

(531) 02.01.16, 02.01.23, 02.03.16, 02.03.23, 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
wydawnictw książkowych i muzycznych, komputerowe zarządzanie
plikami, impresariat w działalności artystycznej, 41 publikowanie wy‑
dawnictw książkowych i muzycznych.
(111) 314587
(220) 2018 07 08
(151) 2018 09 18
(441) 2018 09 03
(732) SAŁEK MONIKA HAPPY DAYS, Pionki, PL.
(540) HAPPY DAYS
(540)

(210) 487945

(531) 02.03.07, 05.05.23, 27.05.01
(510), (511) 25 suknie ślubne, akcesoria ślubne, 35 sprzedaż hurto‑
wa, sprzedaż detaliczna sukni ślubnych i akcesoriów ślubnych.
(111) 314588
(220) 2013 03 29
(151) 2017 04 11
(441) 2013 07 08
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) BON AROMA
(540)

(210) 412345

Kolor znaku: ciemnobrązowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy, napoje na
bazie kawy.
(111) 314589
(220) 2016 02 23
(210) 452662
(151) 2016 02 23
(441) 2016 05 23
(732) CZECHOWICZ MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO LEOVAC,
Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) Leo Twist
(510), (511) 7 układy odkurzania centralnego oraz części, zespoły
i podzespoły do układów odkurzania centralnego.
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(111) 314590
(220) 2014 12 22
(210) 437083
(151) 2018 10 02
(441) 2015 04 13
(732) POTOCKA MAŁGORZATA, Nowa Iwiczna, PL.
(540) OBYWATEL GC
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwa‑
lone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD, gry video, płyty fo‑
nograficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne, dyski optyczne
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multime‑
dialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia przezna‑
czone dla rozrywki do użytku z zewnętrznym ekranem wyświetla‑
jącym lub monitorem, urządzenia i przyrządy zapisu i odtwarzania
dźwięku i wideo, urządzenia do odtwarzania skompresowanych
plików muzycznych, urządzenia do przechowywania danych, mi‑
kroprocesory, układy pamięciowe (chipy), automaty sprzedające
i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie mo‑
nety, programy komputerowe nagrane, urządzenia do liczenia
i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organi‑
zacji informacji w obrębie indywidualnych stacji roboczych, kom‑
puterów osobistych lub sieci komputerowych, oprogramowanie
komputerowe do obsługi poczty elektronicznej i do komunikacji
w grupach roboczych poprzez sieci komputerowe, oprogramowa‑
nie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci
oraz indeksów innych źródeł informacji, ściągalne dzwonki, grafiki
i muzyka, obrazy i nagrania wideo za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej i aparatury radiowej, okulary, etui na okulary,
16 materiały piśmienne, druki, wydawnictwa, katalogi branżo‑
we, książki, czasopisma, naklejki, materiały fotograficzne, plakaty,
druki, odbitki, albumy, karty, pocztówki, kartki okolicznościowe,
kalendarze, ramki do zdjęć, albumy do zdjęć, torebki i pudełka na
prezenty, notatniki, długopisy, ołówki i kredki, pamiętniki, nalepki,
kalkomanie, segregatory, foldery, organizatory osobiste, oprawy
do książek i organizatorów osobistych, prospekty, broszury, ulotki,
foldery, informatory, afisze, plakaty, fotografie, wizytówki, notesy,
obsadki do piór, stalówki, grafiony, kosze na listy, bielizna stoło‑
wa i serwetki papierowe, papierowe obrusy i ręczniki, papierowe
chusteczki do nosa, stemple, pudełka kartonowe lub papierowe,
torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież,
podkoszulki, (t‑shirty), bluzy sportowe, żakiety, kapelusze, czapki,
nakrycia głowy, obuwie, akcesoria odzieżowe, mianowicie opaski
na przeguby, paski, chusty, okrycia z kapturem, bielizna osobista,
38 agencje informacyjne i agencje prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video przy
pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji zapisanych na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video,
przesyłanie informacji SMS‑ em, przesyłanie informacji z zastosowa‑
niem urządzeń mobilnych, służących do nadawania lub odbioru in‑
formacji, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej
sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych,
tekstów publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz da‑
nych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze
audiowizualnym, usługi komputerowe w zakresie dostarczania in‑
terfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową
w celu tworzenia usług informacyjnych w trybie on‑line dostoso‑
wanych do indywidualnych potrzeb, udostępnianie baz danych,
41 usługi w zakresie rozrywki, usługi rozrywkowe w postaci wi‑
dowisk muzycznych na żywo, udostępnianie strony internetowej
zawierającej występy muzyczne i filmy wideo, związane z nimi wi‑
deoklipy i inne materiały multimedialne związane z nimi, informa‑
cje o wykonawcy muzycznym, programy telewizyjne prezentujące
różne widowiska rozrywkowe i/lub muzyczne nadawane i/lub emi‑
towane za pośrednictwem Internetu, telewizji, telewizji kablowej i/
lub satelitarnej, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki, usługi w za‑
kresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, koncerty, musicale
i przedstawienia wideo, przeprowadzanie, produkcja i prezentacja
spektakli, spektakli muzycznych, koncertów, wideo oraz progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, usługi klubów muzycznych, usługi
nocnych klubów, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edy‑
cja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicz‑
nych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on‑line, or‑
ganizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć,
balów, koncertów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii,
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przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycz‑
nych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, zarzą‑
dzanie portalami internetowymi, usługi reporterskie, organizowa‑
nie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, usługi filmowania i nagrywania, usługi
doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów
rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usłu‑
gi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do‑
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, dostar‑
czanie informacji o imprezach rozrywkowych, tworzenie kompo‑
zycji muzycznych, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, pisanie
scenariuszy, organizowanie i prowadzenie studia filmowego, usługi
w zakresie tłumaczeń, 45 usługi w zakresie ochrony własności inte‑
lektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie wła‑
sności intelektualnej, usługi prawne, usługi związane z bezpieczeń‑
stwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi
i usługi w zakresie wydawania licencji, eksploatacja praw własności
przemysłowej, dostęp do baz danych, banków danych lub usług
internetowych, usługi komputerowe on‑line, dostarczanie informa‑
cji w zakresie zarządzania prawami autorskimi, wydawania licencji
i wykorzystywania praw własności intelektualnej on‑line z kompu‑
terowej bazy danych, banku danych lub Internetu.

(111) 314591
(220) 2014 12 31
(151) 2018 02 01
(441) 2015 04 13
(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) Sonel
(540)

(210) 437348

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy pomiarowe.
(111) 314592
(220) 2014 12 31
(151) 2018 02 01
(441) 2015 04 13
(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) S
(540)

(210) 437349

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy pomiarowe.
(111) 314593
(220) 2014 12 31
(151) 2018 02 01
(441) 2015 04 13
(732) SONEL SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, PL.
(540) Sonel
(540)

(210) 437357

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 aparatura i przyrządy pomiarowe.
(111) 314594
(151) 2018 05 25

(220) 2017 10 03
(441) 2018 01 22

(210) 477226
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(732) ART KINZOKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA działająca również
jako ART METAL MANUFACTURING CO., LTD., Nagano, JP.
(540) ART
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 tłoki do silników, tłoki jako części maszyn i silników,
tłoki do kompresorów i sprężarek, tłoki do maszyn, tłoki do silników,
tłoki do silników pojazdów, tłoki do silników spalinowych spalania
wewnętrznego, trzpienie tłokowe do silników spalinowych spalania
wewnętrznego, obrobione powierzchniowo tłoki i głowice cylin‑
drów do pojazdów lądowych, tłoki do silników pojazdów lądowych,
tłoki do silników spalinowych spalania wewnętrznego do pojazdów
lądowych.
(111) 314595
(220) 2014 09 25
(210) 433817
(151) 2016 12 30
(441) 2015 01 05
(732) BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bakalie kuszą z natury
(510), (511) 29 bakalie i mieszanki bakaliowe, chipsy owocowe,
chrupki owocowe, dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwo‑
wane, jogurt, kefir, koktaile mleczne, kompoty owocowe, konserwy
i marynaty warzywne, mak, marmolady, masło arachidowe, masło
czekoladowe, masło kakaowe, mrożone owoce, oliwki konserwo‑
wane, oliwa z oliwek, oleje jadalne, orzechy i migdały spreparowa‑
ne, orzechy łuskane, suszone orzechy, orzechy jadalne, owoce su‑
szone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, gotowane, pestki
słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owoco‑
we, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory
warzywne, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki
owocowe, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, wiórki
kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków zbożowych
śniadaniowych, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasteczka peł‑
noziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe [słodycze], mie‑
szanki płatków zbóż i bakalii, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe,
pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, sło‑
dycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe batoniki zbożowe,
31 migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy, orzeszki
arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, orze‑
chy w łupinach, otręby zbożowe, pestki świeże, surowe orzechy,
świeże orzechy laskowe, orzechy kokosowe, ziarna naturalne, ziarna
nieprzetworzone..
(111) 314596
(220) 2012 11 26
(210) 407385
(151) 2016 05 09
(441) 2013 03 18
(732) EOBUWIE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Zielona Góra, PL.
(540) eobuwie.pl
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: obuwie, buty
męskie, damskie i dziecięce, wyroby skórzane, pasty do obuwia,
wosk do obuwia, dezodoranty do obuwia, środki do konserwacji
skóry, kosmetyki do stóp, dezodoranty do stóp, wkładki do obuwia,
półwkładki, podpiętki, zapiętki i wyściółki do obuwia, sznurowadła,
łyżki do butów, prawidła do butów, pachołki do ściągania butów,
środki do pielęgnacji obuwia, przyrządy do woskowania i polero‑
wania obuwia, szczotki do butów, szczotki do nakładania substan‑
cji konserwujących na obuwie, szczotki do czyszczenia obuwia,
szczotki do polerowania obuwia, gąbki ścierne do szorowania skór,
kostki do czyszczenia obuwia, prowadzenie sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto‑
wych i agencji importowo‑eksportowych z towarami wymieniony‑
mi w niniejszej klasie.
(111) 314597
(220) 2015 10 16
(210) 448180
(151) 2018 09 28
(441) 2016 01 18
(732) DOCK‑POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Goldwasser ZŁOTA GDAŃSKA TRADYCJA OD XVI WIEKU
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(111) 314599
(220) 2016 01 28
(151) 2018 10 12
(441) 2016 05 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SEVEN FOR 7
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, biały, czerwony, jasnozłoty,
ciemnozłoty, złoty
(531) 02.03.01, 03.07.17, 03.01.02, 24.01.05, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, likiery alkoholowe.
(111) 314598
(220) 2015 12 21
(151) 2018 09 25
(441) 2016 03 29
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) RÓŻY WIATRÓW
(540)

(210) 450722

Kolor znaku: biały, jasnoszary, ciemnoczerwony, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.03, 26.07.25, 26.15.09
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe,
informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej,
wykonywanie i publikowanie materiałów reklamowych, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj‑
mowanie nośników reklamowych tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowa‑
nych, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy telewizyjnej,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
wystawy handlowe, rynkowych w celach handlowych lub rekla‑
mowych, wynajem czasu reklamowego, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, organizowanie badań we wszystkich środkach
przekazu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 ad‑
ministrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agen‑
cje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wy‑
najmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieru‑
chomym, usługi finansowe, gwarancje i kaucje, analiza, wycena
kosztów, naprawy, 37 budownictwo, instalowanie drzwi i okien,
nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz‑
nych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka budynków,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowla‑
na, izolowanie budynków, tynkowanie.
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(210) 451788

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, kij‑
ki do trekkingu, plecaki, plecaki turystyczne, torby sportowe, torby
na kółkach, torby podróżne, torby turystyczne, walizki, 20 śpiwory,
karimaty, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, hamaki,
25 odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 28 gry i za‑
bawki, artykuły sportowe i gimnastyczne.
(111) 314600
(220) 2016 03 10
(210) 453368
(151) 2018 10 10
(441) 2016 06 20
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM PODATKOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TAX CREDIT
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, badania
marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, doradztwo podatkowe,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
fakturowanie, dostarczanie informacji handlowych za pośrednic‑
twem komputerowej bazy danych, analiza koszów, księgowość,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, przygotowywanie ze‑
znań podatkowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospo‑
darczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prowadzenie ksiąg, prowadzenie pełnej księgowości i uproszczo‑
nych form księgowych, przygotowanie listy płac, rachunkowość,
reklama i promocja, informacja o powyższych usługach, usługi se‑
kretarskie, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystycz‑
ne zestawienia, usługi podatkowe, usługi w zakresie sprawozdań
finansowych, usługi w zakresie dokumentacji płacowej, usługi
w zakresie dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej i kadrowej,
usługi związane z administracją i obsługą biura, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi rachunkowo
‑ księgowe prowadzone na rzecz osób trzecich, 36 analizy finan‑
sowe, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, doradztwo finansowe, doradztwo w sprawach finan‑
sowych i ubezpieczeniowych, ekspertyzy do celów podatkowych,
ekspertyzy i wyceny do celów podatkowych, informacja o po‑
wyższych usługach, 41 organizowanie i prowadzenia warsztatów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i pro‑
wadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowa‑
nie książek, edukacja.
(111) 314601
(220) 2016 03 21
(210) 453946
(151) 2018 10 09
(441) 2016 06 20
(732) JULEX & SPÓŁKA EWA, MARCIN I MACIEJ PICHUR SPÓŁKA
JAWNA, Mazańcowice, PL.
(540) Anatomico
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(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 24.13.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie letnie, damskie, męskie i dziecięce w tym
obuwie rekreacyjne całodziennego użytku, sezonowe i wyjściowe.
(111) 314602
(220) 2016 04 07
(210) 454577
(151) 2018 10 09
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) hoffen systematic
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie
domowym, odkurzacze, torby do odkurzaczy, froterki, szczotki elek‑
tryczne, urządzenia elektryczne do prania dywanów, urządzenia
do czyszczenia parowego, polerki, froterki do parkietów elektrycz‑
ne, mopy parowe, prasownice, pralki, pralko‑suszarki, suszarki (wi‑
rówki do suszenia), maszyny do szycia, zmywarki naczyń, kosiarki,
wiertarki, młotkowiertarki, szlifierki, wkrętaki, wkrętarki, zszywacze
elektryczne, frezarki, przecinarki, gwoździarki, wiertła [części ma‑
szyn], dłuta, pistolety natryskowe, pistolety do przedmuchiwania,
pistolety do konserwacji, pistolety do piaskowania, pistolety do
mycia na wodę i powietrze, pistolety do mas silikonowych, pistolety
pneumatyczne do wtłaczania masy uszczelniającej, pistolety dozu‑
jące klej elektryczne, pistolety [maszyny], pistolety do malowania,
klucze pneumatyczne, nasadki, palniki gazowe do cięcia, maszyny
i urządzenia do czyszczenia, mycia [elektryczne], generatory prądu,
maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, obrabiarki
do metalu, młotki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary. goto‑
wania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, Sprzęt elektryczny stosowany w gospodarstwie
domowym, przeznaczony do gotowania, suszenia, wytwarzania
pary, chłodzenia, ogrzewania, wentylacji, klimatyzatory: sufitowe,
przenośne, ścienne: lampy insektobójcze, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż
do celów Ieczniczych, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów
leczniczych, podgrzewacze do łóżek, płyty grzejne. grzejniki wenty‑
latory, wyciągi wentylacyjne, termowentylatory, podgrzewacze po‑
wietrza, suszarki powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia
do filtrowania wody. filtry do wody pitnej, urządzenia do chłodzenia
powietrza, nawilżacze powietrza: maszynki do lodów, kostkarki do
lodu, zapalarki do gazu, lodówki, chłodziarki, szafy chłodnicze, za‑
mrażarki, chłodziarko‑zamrażarki: kuchnie gazowe, kuchnie gazowo
‑elektryczne, płyty kuchenne gazowe, płytki kuchenne elektryczne
(w tym witroceramiczne, indukcyjne), piekarniki do zabudowy, pra‑
sowacze parowe, oświetlenie wewnętrzne w tym lampy stołowe,
lampy biurkowe, lampy podłogowe, lampy sufitowe, żarówki, halo‑
geny, żarówki LED, żarówki energooszczędne, oświetlenie ozdobne
wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne w tym lampy z panelami sło‑
necznymi, oświetlenie ozdobne zewnętrzne, lampy przydomowe,
lampy ścienne, lamy ogrodowe, oświetlenie przenośne, abażury,
lampki na choinkę, latarki, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe,
wanny z hydromasażem, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien,
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki,
kabiny hydromasażowe, wanno‑kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny,
umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty, sede‑
sy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedeso‑
we, miski ustępowe, zlewozmywaki, zlew’. młynki na odpadki, krany
i baterie: urny wałkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do
wanien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitar‑
na, wyroby sanitarne, lampy do celów kosmetycznych, kosmetyczne
urządzenia do naświetlania i opalania oraz ich części, solaria, łóżka do
opalania, świetlówki UV, urządzenia do nawilżania skóry, aparatura
do dezynfekcji, elektryczne urządzenia do pielęgnacji włosów, tj. su‑
szarki do włosów, suszarki do włosów termiczne, lampy do suszenia
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włosów, stojące suszarki do suszenia włosów, lokosuszarki do wło‑
sów, szczotko‑suszarki do włosów, dyfuzory powietrza do suszenia
włosów, suszarki w formie czepków, kapturowe suszarki do włosów,
termofory, lampy dla celów kosmetycznych, lampy ultrafioletowe do
celów kosmetycznych, 16 papier,karton, druki, fotografie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), foldery rekla‑
mowe, plakaty, broszury, publikacje drukowane, katalogi, prospekty,
ulotki.

(111) 314603
(220) 2016 04 07
(210) 454582
(151) 2018 10 09
(441) 2016 07 18
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) hoffen food expert
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie
domowym, roboty kuchenne, malaksery, miksery, blendery, młynki
domowe elektryczne, młynki do kawy. młynki do przypraw, otwie‑
racze do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice
do warzyw, strugarki, obieraczki, maszynki do mielenia, maszynki
do mięsa, krajalnice, krajalnice do chleba, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, elektryczne otwieracze do puszek, narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewa‑
nia, wytwarzania pary. gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, sprzęt elektryczny
stosowany w gospodarstwie domowym, przeznaczony do gotowa‑
nia, suszenia, wytwarzania pary. chłodzenia, ogrzewania, wentylacji,
czajniki elektryczne, czajniki bezprzewodowe, ekspresy do kawy.
kawiarki ciśnieniowe i przelewowe, tostery, opiekacze do chleba,
gofrownice, formy do wypiekania wafli, urządzenia do wypieku chle‑
ba, szybkowary, frytkownice, piekarniki elektryczne i do zabudowy,
urządzenia do gotowania na parze elektryczne, parowary, kombiwa‑
ry, kuchenki elektryczne, suszarki do grzybów, aparaty do suszenia
owoców, rożen, kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, blendery elektryczne do użytku
domowego, urządzenia do nitrowania wody, filtry do wody pitnej,
maszynki do lodów, kostkarki do lodu, zapalarki do gazu, 16 papier,
karton, druki, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), foldery reklamowe, plakaty, broszury pu‑
blikacje drukowane, katalogi, prospekty, ulotki.
(111) 314604
(220) 2016 04 29
(210) 455758
(151) 2018 10 11
(441) 2017 12 04
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP SPORT
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], za‑
programowane gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie
komputerowe], gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, nagrane płyty,
dyski, dyski kompaktowe, DVD, taśmy zawierające gry telewizyjne,
nagrane taśmy wideo zwierające gry, programy komputerowe, pro‑
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 dru‑
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ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury,
periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura,
wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały foto‑
graficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, 35 usługi rekla‑
mowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, two‑
rzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higie‑
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne‑
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazy‑
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów trans‑
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia‑
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi‑
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on
‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali‑
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi or‑
ganizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunika‑
cyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej,
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 314605
(220) 2016 05 12
(210) 456235
(151) 2018 06 25
(441) 2016 08 29
(732) VALEANT PHARMACEUTICALS IRELAND, Dublin 24, IE.
(540) RILECTUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, preparaty roślinne, su‑
plementy diety do celów medycznych.
(111) 314606
(220) 2016 06 10
(151) 2018 10 11
(441) 2017 09 18
(732) BB MULIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bilcza, PL.
(540) BB MULIER
(540)

(210) 457687

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 20 meble i części do nich, meble biurowe, lustra, ramy,
dekoracje przestawne, posążki z drewna, wosku lub tworzyw sztucz‑
nych, fotele, kanapy, krzesła, lustra, sofy, stoły, komody, poduszki,
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postumenty pod doniczki dla kwiatów, pulpity, regały, szafki pod
umywalki, figurki oraz statuetki wykonane z drewna, korka, trzci‑
ny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, metalu, artykuły związane z wyposażeniem wnętrz:
Bambus. Blaty stołowe. Bursztyn, Corozo, Dekoracje wiszące, Dozow‑
niki stałe do ręczników niemetalowe. Drabiny z drewna lub tworzyw
sztucznych, Drzwi do mebli, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, Dzwonki do drzwi niemetalowe, nieelek‑
tryczne. Dzwonki wiatrowe, Fiszbin, surowiec lub półprodukt, Fotele
fryzjerskie, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haczyki, niemetalowe
do wieszaków stojących na ubrania, Haki do zasłon, Imitacje szylkre‑
tu, Kanapo‑tapczany, Kanapy, Karnisze do zasłon, Kartoteki [meble],
Kasety do ekspozycji biżuterii, Klamki do drzwi niemetalowe, Kołatki
do drzwi z materiałów niemetalowych, Komody, Kopyta zwierzęce,
Koral, Korki do butelek, Kosze niemetalowe, Kosze z pokrywką, Kość
słoniowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Kozły [stojaki meblowe].
Kółka do kluczy, niemetalowe, Kółka do zasłon, Krążki z tworzyw
sztucznych do zasłon, Kredensy, Krzesła, Lusterka ręczne toaletowe,
Lustra (srebrzone szkło), Ławy, Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżka,
Łóżka drewniane, Łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych,
Macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Manekiny, Mane‑
kiny na ubrania, manekiny krawieckie. Maty do spania, Maty wyj‑
mowane do zlewów, Meble, Meble biurowe, Meble metalowe, Me‑
ble ogrodowe, Meble szkolne, Kije niemetalowe do mioteł, Muszle,
Nadmuchiwane meble, Numery domów nieświęcące, niemetalowe,
Ramy do obrazów, Opakowania drewniane do butelek, Oprawy do
szczotek, Osłony do kominków, Panele drewniane do mebli, Parawa‑
ny, Pazury zwierzęce, Pianka morska, Plecionki ze słomy z wyjątkiem
mat, Płytki lustrzane, Płytki z prasowanego bursztynu, Podstawy
łóżek, Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki dmu‑
chane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki dmuchane do
celów niemedycznych, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub two‑
rzyw sztucznych, Poroża jeleni, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, Posłania dla zwierząt domowych, Postumenty
pod doniczki na kwiaty, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Pozio‑
me żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Półka na talerze, Meble biblio‑
teczne do kartotek, Półki magazynowe, Prowadnice do zasłon, Pu‑
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pulpity, Pulpity do pracy
w pozycji stojącej, ramki do haftowania, Listwy do ram obrazów,
Rogi zwierzęce, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Rolety papie‑
rowe, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z plecionek drewnianych,
Rolki do zasłon. Rotang (trzcinopalma, ratan), Róg, nieobrobiony lub
półobrobiony, Siedzenia metalowe, Skrzynki na listy, niemetalowe
i niemurowane, Skrzynki na zabawki, Splotysłomiane, Stoiska wysta‑
wowe, Stojaki do butelek. Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na
beczki, niemetalowe, Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki
na kapelusze, Stojaki na książki (meble), Stojaki na parasole, Stojaki
na pasze, Stojaki na ręczniki (meble), Stojaki, półki, Stoliki pod ma‑
szyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, Stoły kre‑
ślarskie, Stoły metalowe, Szafki na lekarstwa, Szafki niemetalowe do
przechowywania żywności, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szkło
srebrzone (lustra), Sznury do podwiązywania zasłon, Tablice do za‑
wieszania kluczy, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Taborety, Ta‑
borety ze schodkiem, Tace niemetalowe, Taśmy drewniane, Toaletki,
Trzcina (materiał do wyplatania), Uchwyty niemetalowe do wanny,
Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Wezgłowia, Wie‑
szaki i haczyki na ubrania, Wieszaki stojące na płaszcze, Wolnostojące
przepierzenia (meble), Wózki barowe ruchome do podawania herba‑
ty, Wózki meblowe, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie krzesła
dla dzieci, Wywieszki (tabliczkiogłoszeniowe) z drewna lub tworzyw
sztucznych, Zagłówki (meble), Zamknięcia do butelek nie ze szkła,
metalu lub gumy, Zamknięcia niemetalowe do pojemników, Zasło‑
ny bambusowe, Zasłony dekoracyjne z koralików, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, ubrania, bluzy, bluzki, kombinezony, chusty, fulardy,
kurtki, odzież ze skóry, palta, płaszcze, podkoszulki, sukienki, swetry,
szale, szaliki, t‑shirty, 35 sprzedaż tradycyjna oraz za pośrednictwem
sieci Internet towarami w postaci: mebli oraz artykułów wyposaże‑
nia wnętrz, tkanin, odzieży, obuwia, nakryć głowy, 42 projektowa‑
nie wnętrz oraz mebli i wyposażenia wnętrz, projektowanie tkanin,
wzornictwo przemysłowe, projektowanie budynków, opracowywa‑
nie projektów technicznych, projektowanie odzieży, architektura,
planowanie urbanistyczne, usługi związane z projektowaniem gra‑
ficznym, projektowanie mody.
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(111) 314607
(220) 2016 06 30
(210) 458450
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) PRIME VISIO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) PRIME EYEWEAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, oprawki
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, szkło optyczne, szkła okula‑
rowe, szkła kontaktowe, akcesoria do pielęgnacji soczewek, szkieł
i okularów, 44 usługi branży optycznej.
(111) 314608
(220) 2016 08 05
(151) 2018 09 26
(441) 2016 09 26
(732) BASIAK ANNA, Kielce, PL.
(540) BacterPlantMix
(540)

(210) 460004

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez za‑
wartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy
do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwia‑
towej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub tere‑
nów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźnia‑
nia gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane,
nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, na‑
wozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany (nawozy), powłoki nasienne (nawozy), nawozy
użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użyt‑
ku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze (nawozy)
w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty (nawozy),
syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony
nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, goto‑
we podłoża hodowlane, materiały do rozsady (podłoża hodowlane),
podłoża dla upraw bezgruntowych (rolnictwo), podłoża do hodowli
wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża ho‑
dowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty
regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane
w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw,
ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana prze‑
znaczona do kiełkowania nasion 05 podłoża dla kultur stosowane
w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriologicznych, środki bakte‑
riobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki chwastobój‑
cze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki odstraszające
owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne do niszcze‑
nia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobój‑
cze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do za‑
bijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do
tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki bakteriobój‑
cze, środki chemiczne dla leśnictwa (fungicydy), środki chemiczne
dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa (insekty‑
cydy), środki chemiczne dla leśnictwa (przeciwpasożytnicze), środki
chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalcza‑
nia insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 5 podłoża dla kultur
stosowane w mikrobiologii, buliony dla kultur bakteriologicznych,
środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych, środki
chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki od‑
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straszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty chemiczne
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybo‑
bójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty
i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw roztoczom, środki
bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki
chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa
[insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytni‑
cze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania
szkodników, środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do
zwalczania insektów, preparaty do sterylizacji gleby, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej i hurtowej obejmujące: produkty chemiczne prze‑
znaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy
azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy
dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy
do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy
do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego,
nawozy do użyźniania gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze,
nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy
naturalne wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne,
nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy uzyskane metodą
przetworzenia odpadów przez dżdżownice, nawozy użyźniające
glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające
azot i magnez (mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy
zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], siarczan
potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia
roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku
w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syntetyczne nawozy, wielo‑
składnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża, materiały do rozsady
[podłoża hodowlane], podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii,
podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodow‑
li wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża ho‑
dowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa, preparaty
regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane
w sadownictwie, preparaty do użyźniania gleby, ziemia do upraw,
ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana prze‑
znaczona do kiełkowania nasion, buliony dla kultur bakteriologicz‑
nych, środki bakteriobójcze, podłoża dla kultur bakteriologicznych,
środki chwastobójcze, fungicydy, preparaty do sterylizacji gleby,
środki odstraszające owady, środki przeciw pasożytom, preparaty
chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby,
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty
grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, środki przeciw rozto‑
czom, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], środki chemiczne
dla leśnictwa [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa [insekty‑
cydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki
chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników,
środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania in‑
sektów, preparaty do sterylizacji gleby, marketing, reklama, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach
internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, pro‑
mocja sprzedaży świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach
i pokazach związanych z promocją powyższych usług i towarów, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów
informacji konsumenckiej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(111) 314609
(220) 2016 09 01
(210) 460973
(151) 2018 09 26
(441) 2016 10 24
(732) SUJECKI PAWEŁ CAVALIERI, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) cavalieri
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.07.21, 03.07.24, 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12

472

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, polegające
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów takich jak odzież,
obuwie, nakrycia głowy, torby podróżne, torebki, portfele, paski, rę‑
kawiczki, 39 usługi transportowe.

(111) 314610
(220) 2016 11 18
(210) 464066
(151) 2018 10 11
(441) 2017 04 18
(732) ROBINSON PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) MADROX
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 opakowania na żywność zawarte w tej klasie, mate‑
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z tworzyw
sztucznych, 20 pudełka z tworzyw sztucznych, nakrętki z tworzyw
sztucznych, plastikowe zamknięcia do butelek, zbiorniki magazyno‑
we z tworzyw sztucznych, zbiorniki na płyny z tworzyw sztucznych,
pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrywki z two‑
rzyw sztucznych do pojemników, zamknięcia z tworzyw sztucznych
do pojemników, elastyczne pojemniki z tworzyw sztucznych do
transportu płynów, zbiorniki z tworzyw sztucznych do magazyno‑
wania przewożonych towarów, elementy z tworzyw sztucznych do
pojemników, pojemniki z tworzyw sztucznych do użytku w branży
agrochemicznej, tacki z tworzyw sztucznych używane do pakowa‑
nia żywności, kanistry niemetalowe, 21 butelki z tworzyw sztucz‑
nych, pojemniki z tworzyw sztucznych do artykułów gospodarstwa
domowego.
(111) 314611
(220) 2016 12 20
(210) 465454
(151) 2018 09 27
(441) 2017 01 30
(732) STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk, PL.
(540) sempre
(510), (511) 30 pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto na pizzę,
produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aro‑
matyzujące do pizzy, 32 napoje sportowe wzbogacane proteinami,
33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawie‑
rające owoce.
(111) 314612
(220) 2017 04 19
(151) 2018 10 11
(441) 2018 01 22
(732) INNOKREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) kuptam pl
(540)

(210) 470610

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.19
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, oprogramo‑
wanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramo‑
wanie dla elektronicznych urządzeń mobilnych, oprogramowanie
umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać
ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie umożliwiające
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramo‑
wanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie do
handlu elektronicznego, oprogramowanie do handlu w ramach sieci
telekomunikacyjnej, 35 usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty lub usługi na aukcję, a licytacja
lub zakup natychmiastowy odbywa są za pośrednictwem Internetu,
usługi sprzedaży aukcyjnej świadczonej za pomocą komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii ko‑
mórkowej, reklama poprzez urządzenia mobilne, reklama online za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklama związana z transpor‑
tem i dostawą, reklama w Internecie dla osób trzecich, usługi rekla‑
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mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, reklama
towarów i usług sprzedawców online, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektro‑
niczne sieci komunikacyjne, reklama typu „płać za kliknięcie”, pro‑
mocja, reklama i marketing platform, portali i stron internetowych,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży za pośrednictwem
sieci komputerowej lub Internetu, usługi badawcze i doradztwo
związane ze sprzedażą lub reklamą w Internecie, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad‑
czenia usług, usługi zarządzania sprzedażą świadczoną za pośred‑
nictwem sieci komputerowej lub Internetu, gromadzenie informacji
związanych ze sprzedażą lub technikami sprzedaży za pomocą sieci
komputerowej lub Internetu, gromadzenie informacji związanych
z reklamą w Internecie lub za pomocą sieci komputerowej, dostar‑
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu
elektronicznego, udostępnianie analiz sprzedaży za pośrednictwem
sieci komputerowej lub Internetu, dostarczanie informacji o pro‑
duktach lub usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone online za pośrednictwem glo‑
balnej sieci komputerowej lub Internetu, udostępnianie online prze‑
wodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel online w Internecie, 38 zapewnianie dostępu
do platform lub portali handlu elektronicznego w Internecie, udo‑
stępnianie online interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, zapewnia‑
nie dostępu do elektronicznego rynku w sieciach komputerowych,
zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci online w celu wyszu‑
kiwania danych, przesyłanie analiz sprzedaży za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, 42 tworzenie aplikacji, platform, portali lub
stron internetowych dla użytku osób trzecich, tworzenie aplikacji,
platform, portali lub stron internetowych na urządzenia mobilne,
tworzenie aplikacji lub platform lub portali internetowych do handlu
elektronicznego, projektowanie aplikacji lub platform lub portali in‑
ternetowych do handlu elektronicznego, projektowanie, tworzenie
i administrowanie oprogramowaniem do portali lub platform han‑
dlu elektronicznego, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, administrowanie platformami lub portalami lub strona‑
mi internetowymi, administrowanie aplikacjami na urządzenia mo‑
bilne, administrowanie oprogramowaniem używanym w obszarze
handlu elektronicznego, zapewnianie obsługi technicznej online dla
użytkowników platform, portali, stron internetowych, aplikacji i pro‑
gramów komputerowych, hosting komputerowych baz danych, ho‑
sting stron internetowych lub portali lub platform przeznaczonych
do handlu elektronicznego przez Internet, hosting infrastruktury
sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia inte‑
raktywnych dyskusji lub dzielenia się treściami lub obrazami w trybie
online, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostin‑
gu elektronicznych tablic ogłoszeniowych pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem platform, portali i stron internetowych do handlu
elektronicznego.

(111) 314613
(220) 2017 05 10
(210) 471436
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) mijo mate
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bez‑
alkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy do napojów,
preparaty do produkcji napojów.
(111) 314614
(220) 2017 05 10
(210) 471447
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) The BenRiach Distillery Company Limited, Edynburg, GB.
(540) MALTOLOGY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe desty‑
lowane.
(111) 314615
(220) 2017 05 10
(210) 471462
(151) 2018 10 11
(441) 2018 01 22
(732) JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stara Tuchorza, PL.
(540) A FOREST OF MUSHROOMS
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(510), (511) 29 suszone grzyby jadalne, przetworzone grzyby,
31 świeże grzyby, nieprzetworzone grzyby.

(111) 314616
(220) 2017 05 17
(210) 471830
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) T‑MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) proSklep
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku lub obrazów, osprzęt do przetwarzania danych, urzą‑
dzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia telefoniczne, aparaty
telefoniczne, przewody, słuchawki telefoniczne, telefony przeno‑
śne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, sprzęt do ko‑
rzystania z telefonu bez użycia rąk, dyktafony, anteny, baterie do
telefonów, ładowarki, obudowy do telefonów, zestawy słuchawko‑
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty PCM‑
CIA, karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefo‑
nów komórkowych, karty sim, karty magnetyczne kodowane, pamięci
przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty
CD, płyty DVD, oprogramowanie i programy komputerowe, opro‑
gramowanie i programy komputerowe ładowalne, oprogramowa‑
nie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem In‑
ternetu, pliki graficzne i muzyczne, dzwonki do ściągnięcia do
telefonów komórkowych, komputery przenośne, modemy, laptopy,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, przenośna aparatura do
radiokomunikacji, telefoniczne urządzenia nadawcze i zestawy
nadawcze, nadajniki telekomunikacyjne, aparatura radiotelefonicz‑
na, urządzenia GPS, odbiorniki radiowe, interfejsy komputerowe,
publikacje elektroniczne, 35 usługi w zakresie reklamy, organizacja
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na re‑
klamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów rekla‑
mowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred‑
nictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi marketingowe,
usługi impresariów w działalności artystycznej, promowanie zespo‑
łów muzycznych, badania opinii publicznej, badania rynku, handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom za pośrednictwem
punktów informacji konsumenckiej, telefoniczne udzielanie infor‑
macji dla nieobecnych abonentów, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, publikowanie tekstów sponsorowanych, prezentacja pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprze‑
daży oraz usługi pośrednictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, urządzeń i przy‑
rządów fotograficznych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefo‑
nicznych, przewodów, słuchawek telefonicznych, telefonów prze‑
nośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośno mówiących,
sprzętu do korzystania z telefonu bez użycia rąk, anten, baterii do
telefonów, ładowarek, obudów do telefonów, zestawów słuchaw‑
kowych, uchwytów i pokrowców do telefonów komórkowych, kart
PCMCIA, kart telefonicznych do automatów, kart telefonicznych do
telefonów komórkowych, kart sim, kart magnetycznych kodowa‑
nych, pamięci przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji,
współpracujących z komputerami w zakresie przekazywania da‑
nych, dźwięku i obrazu, czystych i zapisanych magnetycznych no‑
śników danych, audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, pro‑
gramów komputerowych, komputerów przenośnych, laptopów,
urządzeń do komunikacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników
radiowych, aparatury radiotelefonicznej, nadajników telekomuni‑
kacyjnych, przenośnej aparatury do radiokomunikacji, modemów,
osprzętu do przetwarzania danych, interfejsów komputerowych,
publikacji elektronicznych, plików danych zawierających utwory
muzyczne i wizualne, materiałów piśmiennych, wydawnictw mu‑
zycznych, literackich i książkowych, książek, czasopism, gazet,
dzienników, periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, ka‑
lendarzy, katalogów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert,
biletów, kartek okolicznościowych, usługi rejestrowania, kompila‑
cji, systematyzacji pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji han‑
dlowej, informacji o działalności gospodarczej, tekstów reklamo‑
wych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, usłu‑
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gi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, usługi
w zakresie umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w zakre‑
sie działalności gospodarczej i handlowej oraz reklamy w czasie re‑
alnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu i telefo‑
nów komórkowych, 36 usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu
umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem
telefonu, sieci teleinformatycznych, Internetu, usługi sprawdzania sta‑
nu konta za pośrednictwem telefonu, sieci teleinformatycznych, Inter‑
netu, usługi dokonywania płatności za pośrednictwem telefonu,
sieci teleinformatycznych, Internetu, informacja o ubezpiecze‑
niach, informacje bankowe, informacje finansowe, emisja i obsługa
kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, sponsorowanie im‑
prez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, organizacja zbiórek
środków finansowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wy‑
cena kosztów naprawy, 38 usługi telekomunikacyjne zawarte w tej
klasie, informacja o telekomunikacji, łączność telefoniczna, łącz‑
ność za pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, łączność po‑
przez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputero‑
we, przydzielanie użytkownikom dostępu do sieci Internet,
zapewnianie dostępu do Internetu, połączenie z Internetem za po‑
średnictwem telekomunikacji, udostępnianie internetowego fo‑
rum dyskusyjnego, usługi świadczone przez operatora sieci telefo‑
nii komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń
abonentów, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie prze‑
kazu fonicznego i cyfrowego, obsługa telekonferencji, usługi telek‑
sowe i telefaksowe, usługi w zakresie przekazywania wiadomości,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, da‑
nych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi pocz‑
ty elektronicznej, usługi przekazywania poczty elektronicznej za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub cyfrowej, usługi pocz‑
ty głosowej, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, wypo‑
życzanie urządzeń służących do przesyłania głosu, obrazu i danych
za pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej,
dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, dzierża‑
wa czasu dostępu do witryn internetowych, dostarczanie dostępu
do sieci komputerowych, przydzielanie dostępu do baz danych,
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii ko‑
mórkowej lub cyfrowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu te‑
lefonicznego, usługi transmisji danych z pamięci telefonów komór‑
kowych na strony internetowej i ze stron internetowych do pamięci
telefonu komórkowego, transmisja satelitarna, usługi w zakresie
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za
pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Internetu, telefonów ko‑
mórkowych i cyfrowych, usługi przekazywania informacji lokalnej
dotyczącej obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z in‑
dywidualnymi wymaganiami, usługi telekomunikacyjne świadczo‑
ne przez portal internetowy obejmujące przesyłanie informacji tek‑
stowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów radiowych i telewizyjnych, usługi udostępnia‑
nia, pobierania i odtwarzania plików danych zawierających utwory
muzyczne i wizualne, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, telefoniczne udzielanie infor‑
macji o telekomunikacji, umożliwianie wielu użytkownikom dostę‑
pu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, In‑
ternetu, intranetu, udostępnianie obiektów telekomunikacyjnych,
42 usługi w zakresie badań naukowych i technicznych, usługi na‑
ukowe i techniczne oraz ich projektowanie, przygotowywanie ser‑
wisów internetowych, mianowicie tworzenie, i utrzymywanie wi‑
tryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, administrowanie oraz zarządzanie witrynami
i stronami internetowymi, konwersja danych lub dokumentów na
formę elektroniczną i konwersja danych z formy elektronicznej
z możliwością edycji, wynajmowanie miejsca na serwerach, wynaj‑
mowanie i udostępnianie zasobów serwerów i sieci komputero‑
wych, udostępnianie kreatorów stron internetowych, odzyskiwanie
danych z komputerów i telefonów komórkowych, dostarczanie wy‑
szukiwarek internetowych, wypożyczanie serwerów (hosting), in‑
stalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, projektowanie, wy‑
pożyczanie oprogramowania i programów komputerowych, usługi
projektowania systemów komputerowych, leasing oprogramowa‑
nia i programów komputerowych, usługi udostępniania oprogramo‑
wania i programów komputerowych poprzez sieci komputerowe.
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(111) 314617
(220) 2017 06 16
(210) 472991
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.; PLUS TM MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smart FIRMA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.13, 26.04.16, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, wyłączniki elektryczne, elektryczne urządzenia łącznościowe,
elektryczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia i przyrządy elektrycz‑
ne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno
‑sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji

dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty gramofono‑
we, płyty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia
ognia, przenośne urządzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do
kodowania lub dekodowania, nagrania dźwiękowe i audiowizualne,
telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące,
anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do
telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe, karty PCMCIA, obu‑
dowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, karty telefo‑
niczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów komórkowych
‑karty sim, repondery telefoniczne, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, przewody i słuchawki telefoniczne, urządzenia do
przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputera‑
mi w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania
i rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio‑wideo i optyczne, pa‑
mięci komputerowe, programy komputerowe, programy kompute‑
rowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, programy gier
komputerowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane,
urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe
i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowa‑
nie do gier oraz oprogramowanie do telefonów komórkowych,
w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego
oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do
i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i interneto‑
we, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura do
radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do
łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne, odbiorniki radio‑
we, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotogra‑
ficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, ta‑
śmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, aparaty pro‑
jekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie
z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, pu‑
blikacje elektroniczne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, magnetyczne
nośniki danych, urządzenia do nagrywania, transmisji reprodukcji
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy naukowe, że‑
glarskie, geodezyjne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomia‑
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, oprogramowanie, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, 16 materiały piśmienne, wyroby z papieru i kar‑
tonu w tym koperty i papier firmowy, kartony do pakowania, kartony
na prezenty, czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, al‑
manachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze,
fotografie, kalendarze, katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty,
publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papiero‑
we, materiały instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia,
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35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie dzia‑
łalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizo‑
wania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi
marketingowe, usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi marketin‑
gu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi w zakresie telefo‑
nicznego udzielania informacji handlowej o produktach i usługach,
usługi w zakresie prowadzenia centrum informacyjnego, usługi re‑
klamowe, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń
lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie or‑
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością ar‑
tystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją tar‑
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie
próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych
i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarzą‑
dzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi w zakresie
zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: prze‑
nośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artyku‑
łów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych! informacyjnych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych
warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hur‑
towa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczone w syste‑
mie on‑line w zakresie kupna i sprzedaży usług telekomunikacyj‑
nych, w tym usług dostępu do Internetu, usług telewizji cyfrowej
i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów audio i video
na żądanie, przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów
do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i in‑
formacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza
siecią sklepową w tym w zakresie następujących usług i towarów:
usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu,
usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania
materiałów audio i video na żądanie, przenośnych urządzeń elektro‑
nicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, ma‑
teriałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących
się sprzedażą towarów różnego rodzaju, obsługa klientów przy wy‑
korzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu
(prace biurowe), sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, cie‑
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w za‑
kresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
i paliw oraz produktów pochodnych, usługi rachunkowo‑księgowe,
usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie,
kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komu‑
nikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych, usługi w zakresie po‑
średnictwa w zawieraniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon
i Internet, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych
ze świadczeniem usług lub korzystaniem z usług telekomunikacyj‑
nych, internetowych i elektronicznych takich jak: aparaty i przyrządy
łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne apa‑
raty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowa‑
nia, transmisji, wyszukiwania lub odbioru danych, aparaty do nagry‑
wania, transmisji lub reprodukcji dźwięku, obrazu lub zakodowanych
danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane
układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy kompute‑
rowe, oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pa‑
mięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami
danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem, oprogramowanie
komputerowe dostarczane z Internetu, publikacje elektroniczne do‑
starczane w trybie on‑line z komputerowej bazy danych lub z Inter‑
netu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyj‑
ne (w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych
i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy‑
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szukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką w formie cyfrowej
dostarczane z komputerowej bazy danych lub z Internetu, moduły
ładowalne z muzyką w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3,
odtwarzacze plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, przewo‑
dy drutowe elektryczne i kable elektryczne, aparaty i przyrządy przy‑
woławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty
i przyrządy radiotelefoniczne, telefony, telefony przenośne i słu‑
chawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicz‑
nych, adaptery do telefonów, urządzenia do ładowania akumulato‑
rów telefonicznych, telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko
lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słucha‑
wek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do
przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń elektronicz‑
nych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzo‑
wane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatu‑
ry, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia,
elektroniczne aparaty i przyrządy nawigacyjne i określające położe‑
nie, aparaty i przyrządy do monitorowania, aparaty radiowe, elek‑
tryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące, sygnalizacyjne, kon‑
trolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne
i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania
z komputerami, urządzeniami audiowizualnymi oraz sprzętem i apa‑
ratami do gier elektronicznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególno‑
ści: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektro‑
nicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyż‑
szym zakresie, sprzedaż zestawów do podpisu elektronicznego,
usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakre‑
sie reklamy, usługi promowania i sprzedaży systemów przekazywa‑
nia dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, tele‑
fonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym,
usługi w zakresie ustalania taryf i opłat telekomunikacyjnych, usługa
polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług
łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie teleko‑
munikacji, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych (prace biurowe), usługa pole‑
gająca na prezentacji ofert usług doradczych w zakresie edukacji
i kształcenia, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług medycznych,
pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług opiekuńczych, pośrednic‑
two w zakresie sprzedaży usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń‑
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w za‑
kresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, sprzedaż hurtowa
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednic‑
two w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i ciepl‑
nej, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związa‑
nych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem
śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług me‑
dycznych pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opie‑
kuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp‑
niania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń‑
czych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w za‑
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, za‑
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź‑
niejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeń‑
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalności centrów
telefonicznych (call center), informacja o ww. usługach, 36 usługi
bankowe, usługi finansowe, usługi kredytowe, usługi płatnicze, usłu‑
gi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, usługi konsultacyjno
‑doradcze w sprawach finansowych, doradztwo ekonomiczno

‑finansowe, pośrednictwo finansowe, leasing finansowy, doradztwo
podatkowe, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieru‑
chomościami, ubezpieczenia na życie i majątkowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, in‑
formacja w sprawach ubezpieczeń, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
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telefoniczne udzielanie informacji odnośnie konta bankowego, in‑
formacja o ww. usługach, 37 usługi naprawcze, usługi instalacyjne
w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi
urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń do nadawania, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawa i kon‑
serwacja projektorów filmowych, usługi instalacyjne, konserwacyjne
i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związa‑
nych z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwa‑
cyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instala‑
cyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi telekomunikacyjne
w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii komórkowej oraz
usług dostępu do Internetu, rozpowszechnianie i dystrybucja analo‑
gowych i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej,
naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyj‑
nej, transmisja programów radiowych, usługi transmisji programów
telewizyjnych i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi
w zakresie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, telefonii
komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, obsługi satelitów
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms‑ ów, usługi połączenia i trasy połą‑
czeń dla telekomunikacji, telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elek‑
tronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośred‑
nictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora
telefonii komórkowej w zakresie połączeń abonentów telefonii ko‑
mórkowej, świadczenie usług przekazywania głosu i obrazu w syste‑
mie przekazu fonicznego i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie
przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem
komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie
wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitar‑
nego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicznej za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórko‑
wych, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, wypoży‑
czanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych
za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypoży‑
czanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomuni‑
kacyjnych, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, informacja o telekomunikacji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, obsługa telekonferencji, usłu‑
ga zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych
środków łączności elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu dostępu on
‑line do: zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna‑sprzedaży,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków
bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta
bankowego, wykonywania umów, usługi zapewniania dostępu do
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicz‑
nej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zle‑
ceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych (transmisja i nadawanie programów)
oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: mul‑
timediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypo‑
życzania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyj‑
nych, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający na
umożliwianiu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego
przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi polegające na:
transmisji pisemnych informacji (komunikatów), wyznaczanie poło‑
żenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, dostar‑
czanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą
urządzeń, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych
i internetowych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji za
pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, za‑
pewnianie dostępu i udostępnianie portali internetowych i teleko‑
munikacyjnych, informacja o ww. usługach, 39 usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl‑
nej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną,
dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania w parę
wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww.
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usług, informacja o ww. usługach, 41 usługi w zakresie nauczania,
kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. or‑
ganizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, obsłu‑
ga i udostępnianie na stronie www on‑line gier komputerowych,
usługi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw,
organizowanie rozrywki internetowej, informacje o imprezach inter‑
netowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, or‑
ganizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów in‑
nych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych on‑line,
produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia
nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe
programy rozrywkowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, na‑
grań wideo i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwięko‑
wych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypoży‑
czanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie
filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypoży‑
czanie taśm wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewi‑
zyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wypożyczanie deko‑
derów i odbiorników programów zakodowanych, usługi obrazów
cyfrowych, edukacja, kształcenie, usługi w zakresie nauczania po‑
przez telefon, Internet, radio i telewizję, działalność sportowa, infor‑
macja o działalności sportowej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji
radiowych, telewizyjnych (montaż i dystrybucja programów), infor‑
macja o ww. usługach, 42 usługi w zakresie badań oraz projektów
naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych
i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego
i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo‑rozwojowych,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie
oprogramowania, w tym oprogramowania do telefonów komórko‑
wych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu komórko‑
wego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet do‑
stęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych
komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na drogę elek‑
troniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powie‑
lanie oprogramowania komputerowego, programowanie kompute‑
rowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, administrowanie portali internetowych i telekomuni‑
kacyjnych, projektowanie, tworzenie i hosting portali internetowych
i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie
komórkowym, prowadzenie portali internetowych w zakresie pro‑
mowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych,
44 usługi medyczne, usługi opiekuńcze, informacja o ww. usługach,
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usługi ochroniarskie, doradztwo w sprawach bezpieczeń‑
stwa, informacja o ww. usługach.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 314618
(220) 2017 06 26
(210) 473350
(151) 2018 10 10
(441) 2018 02 19
(732) INSTYTUT DERMOKOSMETYKÓW IDEEPHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) RADICALmed PRODUKT SPECJALISTYCZNY RADICAL
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, niebieski, szary
(531) 19.07.09, 25.01.15, 25.07.03, 25.07.20, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 03.11.02, 24.13.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 27.05.01,
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29.01.15, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki
aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do
perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do
ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty
dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonal‑
ne, preparaty do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosme‑
tyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki
upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotiony do
celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maseczki
kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne,
mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycz‑
nych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekują‑
ce, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne
wspomagające odchudzanie, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, odżywki do włosów,
płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pian‑
ki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do
pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do
celów higienicznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji włosów, preparaty do ochrony przed słońcem, serum
kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki do czysz‑
czenia zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, świece za‑
pachowe, nielecznicze produkty toaletowe, woda toaletowa, olejki
toaletowe, tusze do rzęs, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów,
żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masa‑
żu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, talk kosmetyczny
do stóp, kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele
do stóp, 5 produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty
dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skó‑
ry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, kremy i peelingi
do stóp do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do
twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do
celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze do
stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych,
lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty te‑
rapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty
lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, balsamy
dla celów leczniczych, plastry i materiały opatrunkowe, plastry samo‑
przylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia
stóp, produkty lecznicze do leczenia otarć i odcisków stóp, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów
leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, antysepty‑
ki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów
leczniczych, borowina lecznicza, preparaty balsamiczne i aromate‑
rapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycz‑
nych, detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystoso‑
wane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma
do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów,
kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych,
oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty
chemiczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty
enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, mineral‑
ne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, preparaty bakteriologiczne dla celów me‑
dycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeu‑
tyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, maści lecznicze do
celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi
i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje
lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla ce‑
lów leczniczych, oleje dla celów leczniczych, pokarm dla niemowląt,
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środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witami‑
nowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla ce‑
lów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci, środki bakteriobójcze,
środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych,
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, syropy do użyt‑
ku medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna dla
celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych, prepa‑
raty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów
medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do
masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kon‑
taktowych, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, wody mineralne do
celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne,
środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciw‑
bólowe, woda termalna, żele do stóp do celów leczniczych, talk do
stóp do celów leczniczych.

(111) 314619
(220) 2017 08 31
(210) 475992
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) DISTRICT
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(111) 314620
(220) 2017 08 31
(210) 476004
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL.
(540) REWERS
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(111) 314621
(220) 2017 08 31
(210) 476005
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) Adama Agan Ltd, Ashdod, IL.
(540) NOSTROMO
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
(111) 314622
(220) 2017 09 27
(210) 476979
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) SCOOT CAMP OBÓZ HULAJNOGI WYCZYNOWEJ
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 18.01.14, 27.05.01, 29.01.12, 18.01.21
(510), (511) 39 autobusowe usługi transportowe, wypożyczanie ba‑
gażników dachowych, usługi osób towarzyszących podróżnym, re‑
zerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożycza‑
nie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja transportu,
transport pasażerski, transport podróżnych, turystyka‑zwiedzanie,
zwiedzanie turystyczne, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie konkursów, orga‑
nizowanie i prowadzenie warsztatów‑szkolenia, prowadzenie zajęć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, fotoreportaże, produkcja fil‑
mów, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie wypo‑
sażenia i urządzeń kempingowych.
(111) 314623
(220) 2017 09 27
(210) 476984
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ROLLCAMP ZAJAWKOWY OBÓZ ROLKOWY
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 18.01.25, 07.01.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 autobusowe usługi transportowe, wypożyczanie ba‑
gażników dachowych, usługi osób towarzyszących podróżnym, re‑
zerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożycza‑
nie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, rezerwacja transportu,
transport pasażerski, transport podróżnych, turystyka‑zwiedzanie,
zwiedzanie turystyczne, 41 informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie konkursów, orga‑
nizowanie i prowadzenie warsztatów‑szkolenia, prowadzenie zajęć
fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych,
wypożyczanie sprzętu sportowego, fotoreportaże, produkcja fil‑
mów, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi w zakresie wypo‑
sażenia i urządzeń kempingowych.
(111) 314624
(220) 2017 09 27
(210) 476987
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) UNIFORM B. MALITA, A. MALITA SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) BMX HOLIDAYS OBÓZ BMXOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podróż, organizowanie: podró‑
ży, wycieczek bez zapewnienia zakwaterowania, 41 organizowanie:
zawodów sportowych, obozów sportowych i wakacyjnych bez za‑
pewnienia zakwaterowania, fotoreportaże, produkcja filmów, 43 re‑
zerwacja kwater.
(111) 314625
(220) 2017 09 28
(210) 477008
(151) 2018 10 09
(441) 2017 12 27
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) LA VITA
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, zsiadłe
mleko, sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry,
masło, śmietana, serwatka, maślanka.
(111) 314626
(220) 2017 10 03
(210) 477252
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) WIEDZA PASJA WIĘŹ
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, apa‑
ratura naukowo‑badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie kom‑
puterowe, 16 publikacje naukowo‑dydaktyczne, książki, skrypty dla
studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo
‑techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, em‑
blematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier
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listowy, okładki, pióra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali‑
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo‑technicznych oraz zarządzanie tymi
wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw,
pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształ‑
cenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: gór‑
nictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektro‑
techniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynie‑
rii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on
‑line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków,
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.

(111) 314627
(220) 2017 10 03
(210) 477255
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) KNOWLEDGE PASSION BOND
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne, apa‑
ratura naukowo‑badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie kom‑
puterowe, 16 publikacje naukowo‑dydaktyczne, książki, skrypty dla
studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo
‑techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki, em‑
blematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria, papier
listowy, okładki, pióra, ołówki, obwoluty, materiały do nauczania,
18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne,
torebki, 21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szali‑
ki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo‑technicznych oraz zarządzanie tymi
wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw,
pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształ‑
cenie wysokowykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: gór‑
nictwa, geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektro‑
techniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki,
geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynie‑
rii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki, odlewnictwa, metali
nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych,
zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on
‑line, książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków,
prowadzenie działalności informacyjnej o edukacji.
(111) 314628
(220) 2017 10 10
(210) 477517
(151) 2018 10 16
(441) 2017 12 27
(732) RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) eska TV EXTRA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa, reklama i mar‑
keting, reklama i usługi reklamowe, reklama w Internecie dla osób
trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on‑line,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno‑
ści Internetu, reklamy online, publikowanie materiałów reklamowych
online, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpo‑
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wszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyj‑
nej online w Internecie, promowanie koncertów muzycznych, 38 te‑
lewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej,
transmisja telewizji kablowych, usługi nadawania programów tele‑
wizji kablowej i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytko‑
wanie systemów telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej
w zakresie treści wideo, audio i telewizji, emisja programów tele‑
wizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za
opłatą [pay‑per‑view], usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej
na protokole internetowym (IPTV), transmisje audycji telewizyjnych,
telewizyjnych (transmisja programów-), transmisja programów te‑
lewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę,
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów tele‑
wizyjnych interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie
programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, re‑
transmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity po‑
zaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za
pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, usługi
łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie audio‑
wizualnej, przesyłanie informacji drogą online, zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych online, 41 usługi rozrywkowe telewizji,
usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja
programów radiowych lub programów telewizyjnych, prezentowa‑
nie programów telewizyjnych, produkcja programów telewizji ka‑
blowej, produkcja radiowych programów rozrywkowych, realizacja
telewizyjnych programów rozrywkowych, produkcja programów
dla telewizji kablowej, udzielanie informacji dotyczących progra‑
mów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów ra‑
diowych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych,
usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych,
usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, udo‑
stępnianie rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje,
zapewnianie rozrywki online, rozrywka interaktywna online, usługi
w zakresie publikowania online, udostępnianie filmów online nie do
pobrania, udostępnianie informacji online związanych z mediami au‑
diowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozryw‑
kowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących roz‑
rywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i online, prezentacja koncertów muzycznych,
organizowanie imprez muzycznych, usługi festiwali muzycznych,
usługi bibliotek muzycznych, organizowanie koncertów muzycz‑
nych, organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie widowisk
muzycznych, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, organi‑
zowanie występów muzycznych na żywo, usługi w zakresie dostar‑
czania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo.

(111) 314629
(220) 2017 10 20
(210) 477982
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) GÓRNOWICZ SONIA, Sopot, PL.
(540) DATONG
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, pro‑
dukty perfumeryjne, preparaty do włosów, artykuły do czyszczenia
zębów, 5 preparaty farmaceutyczne, w szczególności do leczenia
chrapania i bezdechu, preparaty i substancje lecznicze, w szczegól‑
ności do leczenia chrapania i bezdechu, preparaty biologiczne do ce‑
lów medycznych, w szczególności do leczenia chrapania i bezdechu,
środki przeciw chrapaniu.
(111) 314630
(151) 2018 10 10

(220) 2017 10 23
(441) 2018 06 25

(210) 478089

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) WAJDA DAMIAN, Korczyna, PL.
(540) Pieseł
(540)

żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, beżowy, biały, czarny
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama.
(111) 314631
(220) 2017 11 08
(210) 478732
(151) 2018 10 11
(441) 2018 01 03
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda JUICY JELLY
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
balsamy do ust.
(111) 314632
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) HEPALINER
(540)
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(210) 478764

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,

(111) 314633
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CALCINOX
(540)

(210) 478765

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 314634
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) MERCIAL
(540)

(531) 27.05.01

(210) 478766
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(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny płyn po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 314635
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CHONDROTIK
(540)

(210) 478772

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
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preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 314636
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) BIOTISS
(540)

(210) 478774

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
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ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 314637
(220) 2017 11 09
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Multivitt Silver 50+
(540)

(210) 478775

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki do
celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe do
bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do
butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czysz‑
czenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do
czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do
depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki
eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon
stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetycz‑
ne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosme‑
tyczne, kosmetyki dla zwierząt kosmetyki upiększające, kremy kosme‑
tyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów,
ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery
do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryj‑
nych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe,
olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycz‑
nych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty far‑
maceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do
celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbó‑
lowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceu‑
tycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla nie‑
mowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego,
lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszcza‑
jące, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych,
herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceu‑
tycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki
do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 314638
(220) 2017 11 20
(210) 479203
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) OPEN BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Open Brokers
(510), (511) 16 materiały papiernicze i piśmienne, materiały drukowa‑
ne, publikacje drukowane, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi,
czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty,
druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, papier i produkty z papieru,
w tym opakowania, informacje o ww. towarach, w tym prezentowane
na portalach internetowych, 35 specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, księgowości, dobo‑
ru personelu, marketingu i reklamy, pomoc i usługi w zakresie organiza‑
cji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie,
księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlo‑
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wych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i go‑
spodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji
importowo‑eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży
towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospo‑
darczej, ekspertyzy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć gospo‑
darczych i inwestycyjnych, usługi związane z przenoszeniem przedsię‑
biorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania
informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi w za‑
kresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakre‑
sie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz eko‑
nomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie
badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospo‑
darczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wy‑
ciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami da‑
nych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do
komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kom‑
pilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputero‑
wych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi public relations,
usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwięko‑
wych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnie‑
nie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, ar‑
chiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi,
wszystkie ww. usługi świadczone również poprzez Internet, informacje
o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach internetowych,
36 usługi finansowe, usługi monetarne, usługi ubezpieczeniowe, usługi
bankowe, usługi maklerskie, usługi prowadzenia kont depozytowych
papierów wartościowych, usługi obrotu papierami wartościowymi,
usługi w zakresie inwestowania na rynku kapitałowym, rynku papierów
wartościowych oraz na rynku nieruchomości, usługi operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi za‑
rządzania aktywami finansowymi, usługi zarządzania portfelem na zle‑
cenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościo‑
wymi, usługi w zakresie przygotowywania raportów, analiz i opracowań
finansowych na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu
dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania pro‑
spektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego ob‑
rotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych
w zakresie finansów i bankowości, usługi organizacji obrotu papierami
wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynno‑
ści związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), po‑
średnictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi prowadzenia
rachunków maklerskich, usługi nabywania i zbywania papierów warto‑
ściowych na zlecenie osób trzecich, usługi rozliczeń z tytułu posiadania,
nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywa‑
niu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, usługi w zakresie eks‑
pertyz i prognoz finansowych, analizy finansowe, doradztwo finanso‑
we, usługi konsultacyjno
‑doradcze w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych,
zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi lokowania powierzo‑
nych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników
funduszów powierniczych, usługi zbywania jednostek uczestnictwa
funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont
emerytalnych, usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośred‑
nictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, usługi dys‑
trybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzie‑
lania i obsługi kredytów, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finan‑
sowym, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy powierni‑
czych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe,
leasingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powiernicze‑
go, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, usługi prowadzenia ra‑
chunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych
i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek,
usługi przeprowadzania rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji
wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektro‑
nicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych
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i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji ban‑
kowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowa‑
nie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościo‑
wych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, usługi tworzenia
i zarządzania konsorcjami bankowymi, usługi zarządzania towarzy‑
stwami funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, usługi w za‑
kresie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych ban‑
ków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności
powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń na
życie, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobowych, ubezpie‑
czeń transportowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń
nieruchomości, ubezpieczeń mienia, ubezpieczeń bankowych, ubez‑
pieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od na‑
stępstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
administrowanie działalnością ubezpieczeniową, badania w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancji ubezpie‑
czeniowych, zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, usługi wyceny
i obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi w zakresie nieruchomo‑
ści ujęte w tej klasie, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, za‑
rządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, usługi agencji pośred‑
nictwa obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku
nieruchomego, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją
przedsiębiorstw, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, spon‑
sorowanie finansowe, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in‑
formacja o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie,
38 usługi agencji informacyjnych i prasowych w zakresie wiadomości
i aktualności, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tek‑
stowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elek‑
tronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej infor‑
macji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony,
telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne,
udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej
i obrazowej poprzez terminale komputerowe oraz poprzez sieć światło‑
wodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za
pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyła‑
nia informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych,
usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek
mailowych, transmisje internetowe, prowadzenie forum on‑line, przy‑
dzielanie dostępu do portali komunikacyjnych i informacyjnych, przy‑
dzielanie dostępu do portali z informacjami finansowymi, gospodar‑
czymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami
i poradami dla inwestorów, obsługa baz danych dostępnych przez In‑
ternet, przydzielanie dostępu do systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypoży‑
czanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do
przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, infor‑
macje o ww. usługach, w tym prezentowane na portalach interneto‑
wych, 41 usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, edukacji,
organizowanie i obsługa konferencji, imprez i wystaw, organizowanie
loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i im‑
prez integracyjnych, przyjęć, bankietów, zawodów sportowych, kon‑
kursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, pu‑
blikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
organizowanie i obsługa szkoleń, seminariów, sympozjów, kongresów,
zjazdów, warsztatów, kształcenie praktyczne, nauczanie koresponden‑
cyjne, informacja o powyższych usługach.

(111) 314639
(220) 2017 12 01
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) Phicomm (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, CN.
(540) PHICOMM
(540)

(210) 479650

(531) 27.05.01
(510), (511) 38 łączność poprzez terminale komputerowe, wspoma‑
gane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, przesyłanie
wiadomości, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie urzą‑
dzeń do przesyłania wiadomości, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, usługi trasowania i podłączania do
sieci telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
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komputerowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów ko‑
mórkowych.

(111) 314640
(220) 2017 12 10
(210) 479955
(151) 2018 10 10
(441) 2018 02 19
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) O‑R-N‑A-M‑I
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne i preparaty toaletowe, prepa‑
raty i płyny do mycia i czyszczenia powierzchni, środki czystości do
toalet, pianki w aerozolu do czyszczenia powierzchni w szczególno‑
ści do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt ceramicznych,
kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastiko‑
wych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb, ekranów LCD,
ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych i kamien‑
nych, elementów z metali, chusteczki nasączane płynami do mycia
i czyszczenia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do pod‑
łogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, wyroby kosmetycz‑
ne, wyroby perfumeryjne, kosmetyki do opalania, olejki eteryczne,
dezodoranty do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu,
preparaty do golenia, kremy do golenia, płyny po goleniu, sole do
kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody
kolońskie, kremy kosmetyczne, kremy do rąk, mleczka i balsamy do
ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci,
lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty
do zębów, proszki i płyny do zębów, toniki, żele, odżywki, preparaty
do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, maski do zabiegów
kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, prepara‑
ty kosmetyczne wyszczuplające, perfumy, preparaty do pielęgnacji
skóry, pomadki, szminki, szampony, preparaty do pielęgnacji wło‑
sów, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze
do rzęs, zmywacze do paznokci, płyny i proszki do prania, płyny do
płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki sa‑
mochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namaczania
bielizny, krochmal, preparaty do mycia, wybielacze i inne substancje
stosowane w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do od‑
świeżania rur odpływowych, detergenty w stanie stałym o przedłu‑
żonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do
usuwania kamienia kotłowego z rur, preparaty do usuwania kamienia
ze sprzętu AGD, 16 papierowe ściereczki do polerowania, 35 sprze‑
daż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszcze‑
nia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków,
promocja sprzedaży.
(111) 314641
(220) 2015 11 17
(210) 449315
(151) 2018 10 16
(441) 2016 02 15
(732) GRUPA INBUD BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała, PL.
(540) INBUD BIELSKO
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, w szcze‑
gólności w zakresie lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych,
miejsc parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komó‑
rek lokatorskich, usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy
nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego,
usługi w zakresie: zarządzania i administrowania nieruchomościami
i majątkiem nieruchomym, pośrednictwa w zakresie majątku nieru‑
chomego, wynajmowania mieszkań, lokali usługowych i pomiesz‑
czeń biurowych, wycena nieruchomości, 37 usługi budowlane w za‑
kresie obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkalnych, usługi
adaptacji budynków i budowli oraz pomieszczeń, usługi instalacyjne
w zakresie instalacji zewnętrznych i sieci wewnętrznych, naprawy,
usługi remontowe budynków i budowli, usługi konserwatorskie
w zakresie konserwacji budynków i budowli także w zakresie kon‑
serwacji zabytków, usługi wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrz‑
ne budynków i budowli, usługi czyszczenia budynków od zewnątrz
i wewnątrz, usługi doradztwa inżynieryjnego w zakresie budownic‑
twa, usługi nadzoru budowlanego, usługi instalacji zabezpieczeń
ognioodpornych, wynajem sprzętu budowlanego, 42 opracowywa‑
nie projektów technicznych, projektowanie budynków i infrastruk‑
tury mieszkaniowej oraz przemysłowej, prowadzenie biura projek‑
towego w zakresie budownictwa mieszkalnego i przemysłowego,
usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 314642
(220) 2017 03 31
(210) 469827
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) ESN
(510), (511) 6 słupy metalowe jednotorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej średniego napięcia.
(111) 314643
(220) 2017 03 31
(210) 469829
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) EWN
(510), (511) 6 metalowe słupy jednotorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej wysokiego napięcia.
(111) 314644
(220) 2015 03 06
(151) 2018 09 06
(441) 2015 06 22
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NITEO TOOLS
(540)

(210) 439896

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 25.03.01, 26.05.02, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elektryczne odkurzacze, elekryczne myjki do szyb,
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, myjki ciśnieniowe, 8 pasy i kabury na narzędzia,
torby na narzędzia, 12 wózki transportowe.
(111) 314645
(220) 2017 03 31
(210) 469830
(151) 2018 08 31
(441) 2018 05 14
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) ENN
(510), (511) 6 słupy jednotorowej napowietrznej linii elektroenerge‑
tycznej najwyższych napięć.
(111) 314646
(151) 2018 09 06

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

(210) 469833
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(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) EnN
(510), (511) 6 słupy metalowe jednotorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej niskiego napięcia.
(111) 314647
(220) 2017 03 31
(210) 469838
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) ENND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej najwyższych napięć.
(111) 314648
(220) 2017 03 31
(210) 469839
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) SZKUDLAREK MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO ‑HANDLOWE ELMONTER
OŚWIETLENIE, Zagórów, PL.
(540) EnND
(510), (511) 6 słupy metalowe dwutorowej napowietrznej linii elek‑
troenergetycznej niskiego napięcia.
(111) 314649
(220) 2015 08 26
(210) 446337
(151) 2018 10 15
(441) 2015 12 07
(732) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GERMINATOR SL
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnoczerwony, czerwony,
pomarańczowy, żółty, ciemnozielony
(531) 01.03.01, 03.07.16, 03.07.17, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 azotowe nawozy, bakteriologiczne preparaty prepara‑
ty inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, chemiczne
środki dla rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek‑
tycydów oraz środków przeciw pasożytom), hormony przyspiesza‑
jące dojrzewanie owoców, preparaty do nawożenia gleby, gleba
próchnicza, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementami dla
roślin, kultur mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające gle‑
bę, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do użyźniania
gleby, 35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, oferowanie w mediach produktów dla
detalicznego handlu dla podmiotów z branży rolniczej i ogrodniczej
(nawozów oraz różnych preparatów chemicznych związanych z rol‑
nictwem oraz ogrodnictwem), doradztwo specjalistyczne z zakresu
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, handlowe in‑
formacje i porady udzielane konsumentom w punktach informacji
konsumenckiej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i re‑
klamowych, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich
(zarobkowe zarządzanie w zakresie), zapewnianie platformy inter‑
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
(w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzie‑
lania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 44 rozsiewa‑
nie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów
chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo.
(111) 314650
(220) 2015 12 10
(151) 2018 02 19
(441) 2016 03 14
(732) ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOLTIX TITAN Tytaniczna siła!

(210) 450281
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.03.02
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materia‑
ły reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje,
książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery,
prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze, albumy, atlasy,
rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, afisze, plakaty, drukowane
repertuary i rozkłady godzinowe, druki zawiadomień i zaproszeń,
bilety, bony i kupony, wizytówki, artykuły papiernicze i artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, w tym: adresarki, płytki adresowe do
adresarek, zeszyty, notesy, bloczki do pisania, papeteria, papier li‑
stowy, koperty, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwolu‑
ty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklej‑
ki, kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy,
rysunki, fotografie, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graficz‑
ne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy, flamastry, ołówki,
ołówki automatyczne zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui
na pióra i długopisy, podstawki do długopisów i ołówków, przyci‑
ski do papieru, uchwyty, pudełka i stojaki na stemple, szyldy i ta‑
blice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, opakowania papierowe,
opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, pudełka kartonowe
lub papierowe, rury tekturowe, kosze i pojemniki na listy, kasetki
na papeterię, chorągiewki papierowe, statuetki z papieru mâché,
35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej, interneto‑
wej i wysyłkowej oprogramowania komputerowego oraz aplikacji
komputerowych przeznaczonych do stosowania w urządzeniach
elektronicznych, usługi agentów handlowych, usługi w zakresie
organizacji sieci dystrybucyjnych, usługi w zakresie pozyskiwania
klientów dla podmiotów gospodarczych, usługi eksportowe i im‑
portowe, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprze‑
daży, usługi z zakresu public relations, usługi w zakresie promocji
marek, usługi reklamowe i promocyjne świadczone za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, prasy, radia i telewizji, usługi reklamowe
i promocyjne świadczone z wykorzystaniem bilbordów, afiszy, pla‑
katów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie dystrybu‑
cji próbek i materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów
i broszur, usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmowania i sprzedaży miejsca w me‑
diach na cele reklamowe, usługi w zakresie projektowania i tworze‑
nia programów lojalnościowych, programów zachęt dla klientów
oraz programów promocyjnych i bonusowych, usługi w zakresie
zarządzania programami lojalnościowymi, programami zachęt dla
klientów oraz programami promocyjnymi i bonusowymi, usługi
w zakresie realizacji programów lojalnościowych, programów za‑
chęt dla klientów oraz programów promocyjnych i bonusowych,
usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie rynkowych ba‑
dań opinii publicznej, usługi w zakresie analiz i badań dotyczących
działalności handlowej i gospodarczej, usługi w zakresie ekspertyz
dotyczących opłacalności przedsięwzięć gospodarczych, usługi
informacyjne w zakresie działalności handlowej i gospodarczej,
usługi polegające na świadczeniu pomocy w zakresie prowadzenia
działalności handlowej i gospodarczej, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności handlowej i gospodarczej, usługi w zakresie zarzą‑
dzania i administrowania działalnością handlową i gospodarczą,
usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania działalnością handlową
gospodarczą, usługi w zakresie logistyki ekonomicznej podmiotów
gospodarczych, mającej na celu uzyskanie przez nie maksymalnej
efektywności gospodarczej, usługi w zakresie organizacji targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakre‑
sie prac biurowych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do
komputerowych baz danych zarządzania plikami elektronicznymi
i wyszukiwania informacji w plikach elektronicznych na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie zbierania, rejestrowania, zestawiania,
systematyzowania, strukturyzacji, porównania, przetwarzania i ak‑
tualizacji danych .
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(111) 314651
(220) 2018 01 15
(210) 481127
(151) 2018 10 10
(441) 2018 04 03
(732) SAMBORSKA‑FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW, Łódź, PL.
(540) BODY FLOW
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 30 przekąski na bazie zbóż, batony zbożowe,
batony spożywcze na bazie zbóż, chrupki zbożowe, draże w cze‑
koladzie, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte cukrem
i miodem, preparaty zbożowe z otrębami, preparaty zbożowe w cze‑
koladzie, 41 usługi klubów fitness, 44 usługi doradztwa w zakresie
dietetyki, planowanie diet, konsultacje psychologiczne.
(111) 314652
(220) 2018 01 16
(210) 481194
(151) 2018 10 10
(441) 2018 04 03
(732) WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska, PL.
(540) WYROBY naturalne Juhaskie Rarytasy NALEWECKA
GRUSZKOWA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, czerwony, zielony, żółty,
pomarańczowy, srebrny
(531) 05.07.15, 05.03.13, 27.05.01, 25.01.15, 25.01.25, 26.01.16,
05.13.25, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
(111) 314653
(220) 2018 01 17
(151) 2018 09 20
(441) 2018 03 26
(732) ADAMSKI ANDRZEJ IMAV, Tarnów, PL.
(540) Z V A M I
(540)

(210) 481206

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski, czerwony, zielony, biały,
czarny
(531) 05.03.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, produkcja
reklam telewizyjnych, produkcja reklam radiowych, 38 emisja
telewizyjna, transmisje telewizyjne, usługi telewizji kablowej,
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewi‑
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zji za opłatą [pay‑ per‑view], nadawanie programów telewizyjnych
drogą satelitarną, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji,
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, nadawanie sy‑
multaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komuni‑
kacyjnych Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisja interak‑
tywnych telewizyjnych przewodników programowych, 41 usługi
prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi programów infor‑
macyjnych dla radia lub telewizji, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe,
udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy po‑
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, rozrywka w postaci
telewizji w telefonach komórkowych, udostępnianie filmów i pro‑
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej
telewizji, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, montaż programów telewizyjnych, usługi studiów na‑
grań dla telewizji, udostępnianie multimedialnych programów
rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szeroko‑
pasmowych, bezprzewodowych i on‑line, usługi w zakresie na‑
grań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, produkcja
programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radio‑
wych, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, sprzedaż
programów radiowych do kilku stacji.

(111) 314654
(220) 2018 01 18
(210) 481279
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) FIRMA FRANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) Wizjoner
(510), (511) 1 azotany, chemiczne środki i preparaty dla przemysłu
i rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom), nawozy, nawozy i produkty che‑
miczne przeznaczone dla rolnictwa, nawozy i produkty chemicz‑
ne przeznaczone dla ogrodnictwa, nawozy i produkty chemiczne
przeznaczone dla leśnictwa, preparaty chemiczne do użyźniania
gleby, środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki ochro‑
ny roślin przeciw patogenom, środki regulujące wzrost roślin do
użytku rolniczego, środki poprawiające kondycję gleby do użytku
rolniczego, 5 biocydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, pesty‑
cydy, preparaty do niszczenia szkodników, środki grzybobójcze,
środki do zwalczania robactwa, środki chwastobójcze,, 31 materiał
do rozsady [nasiona], nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin,
nasiona do rozmnażania (roślin), nasiona roślin, nieprzetworzone
nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone zboża, otręby, py‑
łek [materiał surowy], rośliny ze szkółki roślinnej, słód i zboża nie‑
przetworzone, słoma, śruta sojowa, śruta rzepakowa, zarodniki do
celów rolniczych, zboże, zboże nieprzetworzone, zboże surowe,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna [zboże],
ziarna rolnicze do siewu, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z następującymi towarami: azotany, chemiczne środ‑
ki i preparaty dla przemysłu i rolnictwa (z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom), na‑
wozy, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla ogrodnictwa, na‑
wozy i produkty chemiczne przeznaczone dla leśnictwa, prepara‑
ty chemiczne do użyźniania gleby, środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw‑
pasożytnicze], środki chwastobójcze, środki ochrony roślin przeciw
patogenom, środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego,
środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, biocy‑
dy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, preparaty do
niszczenia szkodników, środki grzybobójcze, środki do zwalczania
robactwa, materiał do rozsady [nasiona], nasiona, cebulki i rozsady
do hodowli roślin, nasiona do rozmnażania (roślin), nasiona roślin,
nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone
zboża, otręby, pyłek [materiał surowy], rośliny ze szkółki roślinnej,
słód i zboża nieprzetworzone, słoma, śruta sojowa, śruta rzepako‑
wa, zarodniki do celów rolniczych, zboże, zboże nieprzetworzone,
zboże surowe, zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta,
ziarna [zboże], ziarna rolnicze do siewu.
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(111) 314655
(220) 2018 01 22
(210) 481436
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) NATRODENT PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE B.
TROCZYŃSKI, P. NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) Natrodent
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i we‑
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub we‑
terynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowa‑
nia zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwal‑
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywa‑
nia stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagają‑
ce przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma‑
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami,
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną,
40 drukowanie 3D, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 314656
(220) 2018 01 25
(210) 481565
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) HEBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysiadło, PL.
(540) HEBAR
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bakalie, orzechy przetworzone, owoce kandyzowane,
suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, masło z orzechów, przekąski na bazie
orzechów, nasiona przetworzone, orzeszki ziemne przetworzone,
kokos przetworzony, kompoty, chipsy owocowe, 30 przyprawy, mie‑
szanki do ciast, orzechy w polewie, owoce w polewie, 31 nieprzetwo‑
rzone orzechy, świeże owoce, orzechy, świeże warzywa i zioła, nasio‑
na, nasiona jadalne [nieprzetworzone].
(111) 314657
(220) 2018 01 25
(210) 481566
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 16
(732) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA,
Tychy, PL.
(540) Edukolandia
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wcze‑
snoszkolna.
(111) 314658
(220) 2018 01 25
(210) 481567
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) HEBAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysiadło, PL.
(540) Hebar
(510), (511) 29 bakalie, orzechy przetworzone, owoce kandyzowane,
suszone owoce, mieszanki owoców suszonych, mieszanki owoców
i orzechów, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, masło z orzechów, przekąski na bazie
orzechów, nasiona przetworzone, orzeszki ziemne przetworzone,
kokos przetworzony, kompoty, chipsy owocowe, 30 przyprawy, mie‑
szanki do ciast, orzechy w polewie, owoce w polewie, 31 nieprzetwo‑
rzone orzechy, świeże owoce, orzechy, świeże warzywa i zioła, nasio‑
na, nasiona jadalne [nieprzetworzone].
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(111) 314659
(220) 2018 01 26
(210) 481610
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 16
(732) FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI MULTIINTEGRA,
Tychy, PL.
(540) Multi integra.pl Fundacja Rozwoju i Integracji
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty,
czarny
(531) 02.07.12, 02.09.01, 21.03.01, 20.01.01, 05.03.13, 27.05.01,
29.01.15, 26.05.04, 26.05.14, 26.05.16, 26.15.09
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wcze‑
snoszkolna.
(111) 314660
(220) 2018 01 25
(210) 481618
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) Sidela SA, Montevideo, UY.
(540) TADAM
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów naukowych
oraz stosowane w fotografii, a także w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone two‑
rzywa sztuczne, nawozy, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje chemiczne do konserwowa‑
nia artykułów spożywczych, substancje garbujące, kleje stosowane
w przemyśle, kleje do obuwia, 16 papier i karton, materiały druko‑
wane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, materiały dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i artykuły biurowe
(z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wy‑
jątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie.
(111) 314661
(220) 2018 01 25
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) Sidela SA, Montevideo, UY.
(540) TAJNA BROŃ SZEWCA
(540)

(210) 481619

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, do celów naukowych
oraz stosowane w fotografii, a także w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie, nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone two‑
rzywa sztuczne, nawozy, mieszanki do gaszenia ognia, preparaty
do hartowania i lutowania, substancje chemiczne do konserwowa‑
nia artykułów spożywczych, substancje garbujące, kleje stosowane
w przemyśle, kleje do obuwia, 16 papier i karton, materiały druko‑
wane, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do materiałów piśmiennych lub do użytku domowego, materiały dla
artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i artykuły biurowe
(z wyjątkiem mebli), materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wy‑
jątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie.
(111) 314662
(220) 2018 01 29
(151) 2018 09 28
(441) 2018 05 07
(732) PHU JAGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warlubie, PL.
(540) PRO‑ GO

(210) 481682
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(540)

Kolor znaku: szary
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 mleko, substytuty mleka, napoje mleczne, produkty
mleczne, desery mleczne, kefir [napój mleczny], napoje na bazie mle‑
ka, jogurty, jogurty wzbogacone proteinami, desery jogurtowe, ser‑
watka, produkty serowarskie, sery, śmietana, bita śmietana, jogurty
pitne, jogurty o smaku owocowym, przekąski na bazie sera, batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi.
(111) 314663
(220) 2018 01 29
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) IKOSMETYKI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ikosmetyki.pl
(540)

(210) 481716

Kolor znaku: czarny, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.99, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], broszury, fotografie, fotogra‑
fie [wydrukowane], afisze, plakaty, karty pocztowe, kalendarze wska‑
zujące dzień tygodnia, przyrządy do pisania, opakowania z tworzyw
sztucznych, proporczyki z papieru, karton opakowaniowy, publikacje
promocyjne, papier i karton, 35 badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy‑
borze towarów i usług, gromadzenie informacji w rejestrach kom‑
puterowych, dostarczanie informacji dotyczących produktów kon‑
sumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek],
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystan‑
sowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja próbek reklamowych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja prospektów i próbek, oferowanie próbek produktów,
prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezenta‑
cje towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwa‑
rzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów
i usług, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywa‑
nie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania
telefoniczne, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie kam‑
panii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie ulotek reklamowych,
publikacja reklam, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlo‑
we, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama i marke‑
ting, reklama i usługi reklamowe, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama za pośrednictwem mediów elektro‑
nicznych, w szczególności Internetu, świadczenie usług porównania
cen online, telemarketing, udostępnianie i wynajem przestrzeni re‑
klamowej w Internecie, skomputeryzowane usługi w zakresie skła‑
dania zamówień online, skomputeryzowane zamówienia towarów,
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online
w Internecie, udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie porad dla konsu‑
mentów o produktach, usługi reklamowe i marketingowe świad‑
czone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
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i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi rekla‑
mowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, usługi reklamowe, w szczególności w za‑
kresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on‑line
w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfu‑
meryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamy gra‑
ficznej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w za‑
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wydawanie
ulotek reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wy‑
najem przestrzeni reklamowej on‑line, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie
z rabatowych kart członkowskich, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamó‑
wień, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj‑
nych i reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on‑line .

(111) 314664
(220) 2018 01 30
(210) 481720
(151) 2018 10 08
(441) 2018 04 09
(732) BRUK‑BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
(540) TERCET
(510), (511) 19 kostka brukowa, płyty betonowe w tym chodnikowe
i tarasowe, wyroby betonowe.
(111) 314665
(220) 2018 01 30
(210) 481722
(151) 2018 10 08
(441) 2018 04 09
(732) INNECT FEE COMPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) feeCOMPASS
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje komputerowe, oprogra‑
mowanie i aplikacje mobilne, oprogramowanie w chmurze, opro‑
gramowanie i aplikacje komputerowe przeznaczone do analizy ofert
produktów bankowych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS],
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opera‑
cyjnego online nie do pobrania do uzyskania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze.
(111) 314666
(220) 2018 01 30
(210) 481755
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) Agriges S.R.L., San Salvatore Telesino, IT.
(540) RYZEA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, nawozy
sztuczne stosowane w rolnictwie, płynne substancje użyźniające
stosowane w rolnictwie, substytuty obornika płynnego, mieszanki
składników chemicznych i mikro organicznych dla użyźniania nawo‑
zów organicznych, nawozy sztuczne, chemiczne, płynne, mineralne,
organiczne i syntetyczne, preparaty z mikroelementów dla roślin, na‑
wozy do traw i trawników, sole do nawożenia, żużel do nawożenia,
preparaty użyźniające, preparaty użyźniające dla rolnictwa, prepa‑
raty do użyźniania gleby, wieloskładnikowe nawozy sztuczne, mie‑
szanki produktów chemicznych oraz biologicznych do stosowania
jako nawozy w rolnictwie i ogrodnictwie, preparaty użyźniające do
traw i trawników, mineralne, wieloskładnikowe, naturalne, organicz‑
ne i nieorganiczne preparaty użyźniające, nalistne nawozy sztuczne.
(111) 314667
(220) 2018 01 31
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) RAW NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) RAW NUTRITION

(210) 481789

487

(540)

Kolor znaku: biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, probiotyki (suplementy),
przeciwutleniające suplementy, suplementy prebiotyczne, prze‑
ciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe
suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy mineralne
do żywności, suplementy z siarą, suplementy dietetyczne i odżyw‑
cze, suplementy diety dla ludzi, suplementy ziołowe w płynie, su‑
plementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany, su‑
plementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety z cynkiem, mineralne suplementy die‑
ty dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety i preparaty dietetycz‑
ne, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple‑
menty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierają‑
ce izoflawony sojowe, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety ze
sproszkowanym białkiem, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nu‑
traceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy diety składające się
z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, tablet‑
ki zawierające wapń jako suplementy diety, zdrowotne suplemen‑
ty diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze
składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające
się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z że‑
laza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suple‑
menty diety składające się głównie z wapnia, suplementy odżyw‑
cze składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie
z magnezu, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania‑
mi dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do
celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczegól‑
nych wymaganiach dietetycznych, dietetyczna żywność do celów
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełno‑
sprawnych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, batony energety‑
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw‑
cze, 29 batony spożywcze na bazie orzechów, batony na bazie orze‑
chów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, batony organiczne
na bazie orzechów i ziaren, napoje na bazie mleka, napoje na bazie
mleka orzechowego, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje mleczne z przewagą mleka,
napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka
zawierające sok owocowy, napoje na bazie soi stosowane jako sub‑
stytuty mleka, napoje na bazie jogurtu, napoje zawierające bakterie
kwasu mlekowego, 30 batony zbożowe i energetyczne, batony na
bazie granoli, batony czekoladowe, batony lodowe, batony zbożo‑
we, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów w karmelu,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 32 aromatyzowa‑
ne napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje ga‑
zowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporzą‑
dzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż
do użytku medycznego], wody gazowane, wody, wody mineralne
(nielecznicze), wody mineralne [napoje], napoje funkcjonalne na
bazie wody, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty,
proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody
kokosowej, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie
w postaci olejków eterycznych], napoje owocowe z koncentratu lub
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syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje izotoniczne [nie do celów
medycznych], napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące [nie do
celów medycznych], serwatka [napoje], napoje serwatkowe, syropy
do sporządzania napojów na bazie serwatki, esencje do wytwarza‑
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do produkcji napojów, soki warzywne, napoje warzywne,
soki warzywne [napoje], warzywne napoje typu smoothie, bezalko‑
holowe napoje zawierające soki warzywne, napoje z soku warzyw‑
nego, bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
na bazie soku z zielonych warzyw, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, soki, soki gazowane, soki aloeso‑
we, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, ga‑
zowane soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierają‑
ce soki owocowe, 35 usługi w zakresie zamówień on‑line, sprzedaż
hurtowa i detaliczna żywności i napojów bezalkoholowych, sprze‑
daż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet następujących towarów: suplementów żywnościowych,
suplementów diety, soków, napojów warzywnych, izotonicznych,
bezalkoholowych, wody, batonów spożywczych, 41 udzielanie in‑
formacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem
strony internetowej on‑line, usługi siłowni związane z treningiem
siłowym, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo dietetyczne, pro‑
fesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, do‑
radztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzi‑
nie pielęgnacji ciała i urody.

(111) 314668
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 05
(441) 2018 04 16
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) BERIMAL
(540)

(210) 481865

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, czerwony, różowy, srebrny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 24.17.08, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.

(111) 314669
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 05
(441) 2018 04 16
(732) Unilab LP, Rockville, US.
(540) BERIMAL FORTE
(540)

Nr 2/2019
(210) 481871

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony, srebrny, czerwony, różowy
(531) 24.17.05, 24.17.08, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 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 kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się .
(111) 314670
(220) 2018 02 02
(210) 481877
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) Mylan S.A.S, Saint Priest, FR.
(540) CONTRASETON
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności produkty
antykoncepcyjne, 10 urządzenia i instrumenty farmaceutyczne i me‑
dyczne, w szczególności do podawania produktów antykoncepcyj‑
nych.
(111) 314671
(220) 2018 02 02
(210) 481899
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) HUSAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HUSAIR
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 23.05.05, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 rekrutacja personelu latającego, doradztwo bizneso‑
we w zakresie transportu pasażerów i towarów drogą powietrzną i lą‑
dową, doradztwo zakupowe oraz rejestracja i eksploatacja statków
powietrznych, 36 usługi finansowania zakupów statków powietrz‑
nych, ubezpieczenia lotnicze, 37 konserwacja i naprawa statków po‑
wietrznych w zakresie utrzymania ich zdatności do lotu, regeneracja
i renowacja statków powietrznych, 39 transport powietrzny, wyna‑
jem statków powietrznych, pilotowanie, usługi w zakresie transportu
pasażerów i towarów drogą powietrzną, przeładunek i magazyno‑
wanie towarów, pakowanie towarów, wynajmowanie powierzchni
magazynowej, wynajmowanie miejsc parkingowych, czarterowanie
samolotów, pośrednictwo frachtowe, usługi spedycyjne, usługi ku‑
rierów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie pojazdów,
usługi w zakresie holowania, rezerwacja transportu, rezerwacja
miejsc na podróż, organizowanie podróży, usługi nawigacji w trans‑
porcie i usługi kontrolerów ruchu lotniczego, usługi w zakresie pilo‑
towania, usługi informacji o transporcie, organizowanie zwiedzania
turystycznego, usługi informacji turystycznej, logistyka w zakresie
części zamiennych do samolotów, 41 usługi edukacyjne i instrukta‑
żowe w zakresie transportu lotniczego, organizowanie imprez roz‑
rywkowych oraz wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie sympozjów, zjazdów i kongresów, usługi edukacyjne,
w tym szkolenia i instruktaż w zakresie nauki jazdy i pilotażu, do‑
radztwo zawodowe w zakresie lotnictwa biznesowego, 42 badania
techniczne, opracowywanie projektów technicznych, testowanie
i kontrola pojazdów pod kontem sprawności, akceptacje i odbiory
techniczne w zakresie transportu lotniczego.

(111) 314672
(220) 2018 02 05
(210) 481947
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CRISPIG
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
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w zakresie składania zamówień online, skomputeryzowane zamówie‑
nia towarów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej związku z artykułami: urządzenia i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulacji
energii elektrycznej i sterowania nią, przewody, anteny, złącza kablo‑
we, instalacje elektroniczne, systemy koryt kablowych i siatkowych
przeznaczonych do tworzenia tras instalacyjnych w różnych warun‑
kach eksploatacji oraz koryta grzebieniowe z tworzyw sztucznych, do
rozprowadzania kabli, przewodów, instalacji przemysłowych i ener‑
getycznych w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych, akcesoria
służące do mocowania m.in. kabli, przewodów, rur, węży, elementów
identyfikacyjnych do konstrukcji różnego typu, w obudowach maszyn
i urządzeń jak również do zakuwania węży na króćcach, produkty do
znakowania kabli, przewodów, rur, podzespołów, maszyn i urządzeń,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinema‑
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon‑
trolne, do ratowania życia i stosowania w warunkach o szczególnych
wymaganiach‑strefy zagrożone wybuchem.

(111) 314674
(220) 2018 02 05
(210) 481981
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) HIRON ABK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krotoszyn, PL.
(540) Marsalitta
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła szare, mydła czarne na bazie roślin, mydło szare
w płynie, 30 słodycze, wyroby cukiernicze, rogaliki z ciasta francu‑
skiego, ciastka, chałwa.

(111) 314673
(220) 2018 02 05
(210) 481977
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 09
(732) ASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowale, PL.
(540) aste
(540)

(111) 314675
(220) 2018 02 06
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 23
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.04.01, 26.04.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, regulacji energii elektrycznej i stero‑
wania nią, przewody, anteny, złącza kablowe, instalacje elektroniczne,
opaski kablowe do podtrzymywania kabli i instalacji elektrycznych,
urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, kinema‑
tograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kon‑
trolne, do ratowania życia i stosowania w warunkach o szczególnych
wymaganiach‑strefy zagrożone wybuchem, urządzenia i przyrządy
do sterowania statkami, takie jak urządzenia i przyrządy do pomiaru
i przekazywania poleceń, systemy koryt kablowych i siatkowych prze‑
znaczonych do tworzenia tras instalacyjnych w różnych warunkach
eksploatacji oraz koryta grzebieniowe z tworzyw sztucznych, do roz‑
prowadzania kabli, przewodów i wiązek kablowych, 11 systemy koryt
kablowych i siatkowych przeznaczonych do tworzenia tras instala‑
cyjnych w różnych warunkach eksploatacji oraz koryta grzebieniowe
z tworzyw sztucznych, do rozprowadzania instalacji przemysłowych
i energetycznych, opaski kablowe do podtrzymywania instalacji prze‑
mysłowych i energetycznych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, skomputeryzowane usługi

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twa‑
rzy 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 pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, mi‑
nerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mine‑
ralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje diete‑
tyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobój‑
cze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, prepara‑
ty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
lecznicze, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, ko‑

(210) 482064
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smetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, preparaty chemiczne lecznicze i materiały
diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czop‑
ki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do
żucia do celów leczniczych, napoje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry zawarte
w tej klasie, 21 przybory toaletowe i kosmetyczne.

(111) 314676
(220) 2018 02 06
(151) 2018 10 05
(441) 2018 04 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Oryal.
(540)

(210) 482068

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(111) 314677
(220) 2018 02 06
(151) 2018 10 05
(441) 2018 04 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Oryal.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12
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(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 kosme‑
tyczne, 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 płyna‑
mi 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 lecz‑
niczych, 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 krwio‑
pochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty prze‑
ciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu‑
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne prepa‑
raty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do ce‑
lów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutycz‑
ne plastry, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się .

(111) 314678
(220) 2018 02 07
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka, PL.
(540) KARL HAUSMANN
(540)

(210) 482104

Kolor znaku: jasnobrązowy, szary
(531) 03.01.01, 03.01.02, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, noże, widelce, 21 garnki kuchenne, pa‑
telnie, 35 sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego.
(111) 314679
(220) 2018 02 08
(210) 482193
(151) 2018 10 11
(441) 2018 05 21
(732) KUCHARCZYK‑DZIOBA ZOFIA NOWY AUDYT, Warszawa, PL.
(540) NOWY AUDYT
(540)

(210) 482071

(531) 27.05.01, 16.03.17
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, audyt.
(111) 314680
(220) 2017 12 12
(151) 2018 10 10
(441) 2018 02 19
(732) KOSZYCKA‑ŁAWSKA IWONA PHU IWONA,
Szczawno-Zdrój, PL.
(540) BOHEMA

(210) 480045
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(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, szary,
czarny, beżowy, ciemnoczerwony, niebieski, biały
(531) 02.07.02, 02.07.19, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.14
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie lokali gastro‑
nomicznych, barów, restauracji, kawiarni, cukierni, lodziarni, usługi
cateringowe.
(111) 314681
(220) 2017 12 15
(210) 480198
(151) 2018 10 05
(441) 2018 03 05
(732) YACHT‑EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIND & WATER Warsaw International Boat Show
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 18.03.21, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki,
broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospek‑
ty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyj‑
nej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahen‑
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz
danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udo‑
stępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on‑line publi‑
kacji, książek, czasopism, podręczników, map, 41 produkcja filmów,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja wystaw związa‑
nych z żeglarstwem, sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania,
organizacja szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów
szkoleniowych, regat, publikowanie książek.
(111) 314682
(220) 2017 12 15
(151) 2018 10 05
(441) 2018 03 05
(732) YACHT‑EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WIATR I WODA
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 18.03.21, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 480200
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(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma, książki,
broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki, ulotki, prospek‑
ty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie akcji promocyj‑
nej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa
handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahen‑
tów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz
danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem
Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, udo‑
stępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on‑line publi‑
kacji, książek, czasopism, podręczników, map, 41 produkcja filmów,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacja wystaw związa‑
nych z żeglarstwem, sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania,
organizacja szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów
szkoleniowych, regat, publikowanie książek.

(111) 314683
(220) 2017 12 18
(210) 480242
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED.
ALEKSANDRA SZCZYGŁA, Warszawa, PL.
(540) Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 41 nauczanie w zakresie zdrowia, usługi w zakresie edu‑
kacji dietetycznej, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edu‑
kacja [nauczanie], usługi w zakresie edukacji dietetycznej, prowa‑
dzenie kursów internetowych w zakresie diet, szkolenie w zakresie
diety [niemedyczne], świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, nauczanie w zakresie zdro‑
wia, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, udo‑
stępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i spraw‑
ności fizycznej, usługi instytutów edukacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, 42 usługi
w zakresie komputerowej analizy żywności, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące technologii żywności, konsultacje na temat hi‑
gieny żywności, badania w dziedzinie żywności, badania żywności,
kontrola jakości dotycząca higieny żywności, kontrola jakości doty‑
cząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola żywności do ce‑
lów certyfikacji jej koszerności, dostarczanie informacji i wyników
badań naukowych z bazy danych dostępnej on‑line z możliwością
wyszukiwania, udostępnianie informacji on‑line w zakresie badań
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, ba‑
dania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, projektowa‑
nie i opracowywanie baz danych, doradztwo techniczne w zakresie
usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suple‑
mentów diety, świadczenie usług zapewniania jakości, audyt jako‑
ści, testy jakości, 44 poradnictwo dietetyczne, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i od‑
żywiania się, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi
doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane
z dietą, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi świadczone przez
dietetyków, planowanie i nadzorowanie diety, doradztwo diete‑
tyczne, poradnictwo dietetyczne, usługi dietetyków, poradnictwo
w zakresie zdrowia publicznego, 45 usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa zdrowia.
(111) 314684
(151) 2018 10 11

(220) 2017 12 18
(441) 2018 06 18

(210) 480245
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(732) INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED.
ALEKSANDRA SZCZYGŁA, Warszawa, PL.
(540) Instytut Żywności i Żywienia im. prof.dra med. Aleksandra
Szczygła
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 41 nauczanie w zakresie zdrowia, edukacja w zakresie
świadomości ruchowej, edukacja [nauczanie], usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, prowadzenie kursów internetowych w za‑
kresie diet, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], świadcze‑
nie usług edukacyjnych! związanych z dietą, zapewnianie kursów
edukacyjnych związanych z dietą, usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, nauczanie w zakresie zdrowia, usługi szkoleniowe w za‑
kresie zdrowia i bezpieczeństwa, udostępnianie informacji edu‑
kacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, usługi
instytutów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych
w instytutach dydaktycznych, 42 badania żywności, badania
w dziedzinie żywności, kontrola jakości dotycząca higieny żywno‑
ści, kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych,
badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, 44 porad‑
nictwo dietetyczne, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, udziela‑
nie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzie‑
lanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi,
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane
z dietą, profesjonalne doradztwo związane z dietą, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, usługi doradztwa dietetycz‑
nego [medyczne], usługi świadczone przez dietetyków, planowa‑
nie i nadzorowanie diety, doradztwo dietetyczne, poradnictwo
dietetyczne, usługi dietetyków, poradnictwo w zakresie zdrowia
publicznego, 45 usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa
zdrowia.
(111) 314685
(220) 2017 12 22
(210) 480466
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) THINK TANK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, PL.
(540) taxomatic
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 analizy finansowe, bankowość online, doradztwo
w sprawach finansowych, finansowe biura rozrachunkowe, infor‑
macje finansowe, inwestycje finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnienie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie pełnej i uproszczonej księ‑
gowości, 42 opracowywanie programów do przetwarzania danych,
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie zapisa‑
nych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Interne‑
tu, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie
do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania
raportów.
(111) 314686
(220) 2017 12 27
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) ORUGA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORUGA GROUP

(210) 480495

Nr 2/2019

(540)

Kolor znaku: biały, szary
(531) 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu
nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego
i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, spo‑
rządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości,
wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa, usłu‑
gi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryn‑
ku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pier‑
wotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, udzielanie kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hi‑
potecznych, sprzedaż na raty, obsługa transakcji finansowych doty‑
czących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych,
zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieru‑
chomym, prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie roz‑
liczeń pieniężnych, usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach
finansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usłu‑
gi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, usługi w za‑
kresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy
dla celów finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publiko‑
wanie raportów i ocen ekonomiczno‑finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i in‑
stytucji finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
zarządzanie finansami, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych
i lokat terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdo‑
we, agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, konsultacje
prawne, usługi analizy prawnej oraz konstrukcji prawnej umów i re‑
gulaminów, badania prawne, usługi świadczone przez wykwalifiko‑
wanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w za‑
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, spo‑
rządzanie pism procesowych, sporządzanie pozwów, w tym także
pozwów zbiorowych, sporządzanie testamentów, usługi prawnego
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi prawne
w zakresie migracji ludności.
(111) 314687
(220) 2017 12 27
(210) 480569
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) SAŃPRUCH ŁUKASZ, SAŃPRUCH MAŁGORZATA PLATINUM
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Mąchocice Kapitulne, PL.
(540) PLATINUM DENT
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 stomatologia kosmetyczna, stomatologia weteryna‑
ryjna, stomatologia z sedacją, doradztwo związane ze stomatologią.
(111) 314688
(220) 2018 01 02
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) Ryba Žilina spol. s.r.o., Żylina, SK.

(210) 480712

Nr 2/2019
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(540) Treska Exklusiv
(510), (511) 29 ryby, z wyłączeniem żywych, filety rybne, produkty
rybne, produkty ze zwierząt morskich zawierające mięso rybie, kon‑
serwowane, mrożone, suszone, gotowane i pieczone ryby, sałatki
rybne, sałatki delikatesowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
wszystkie zawierające mięso rybie, produkty mięsne zawierające
mięso rybie, gotowe posiłki na bazie mięsa i warzyw zawierające
mięso rybie, przekąski na bazie mięsa i przekąski na bazie warzyw
zawierające mięso rybie, dania i przekąski przygotowane na bazie
produktów wymienionych w tej klasie, zawierające mięso rybie,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów spożywczych zawie‑
rających mięso rybie, ryb, produktów rybnych, produktów ze zwie‑
rząt morskich zawierających mięso rybie, sałatek rybnych, sałatek
delikatesowych, sałatek warzywnych, sałatek owocowych, wszystkie
zawierające mięso rybie, produktów mięsnych zawierających mięso
rybie, gotowych posiłków na bazie mięsa i warzyw zawierających
mięso rybie, przekąsek na bazie mięsa i przekąsek na bazie warzyw
zawierających mięso rybie, artykułów spożywczych pochodzenia ro‑
ślinnego i zwierzęcego zawierających mięso rybie, pośrednictwo, ku‑
powanie i sprzedawanie produktów spożywczych, działalność agen‑
cji reklamowych, rozpowszechnianie i aktualizowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
reklama korespondencyjna, publikowanie tekstów reklamowych,
dekoracja wystaw sklepowych, analizy kosztów, ogłoszenia drob‑
ne, badania biznesowe, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo
biznesowe, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, konsultacje w działalności gospodarczej, badania rynkowe,
usługi sekretarskie, rachunkowość, rachunkowość, księgowość, au‑
dyt, 39 magazynowanie produktów spożywczych, pakowanie żyw‑
ności, składowanie towarów, wynajem pojemników do przechowy‑
wania i zamrażania, transport pasażerski, usługi frachtowe i przewóz
ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, transport morski,
transport powietrzny, usługi kurierów i posłańców, 40 przetwórstwo
owoców, warzyw, mięsa i zwierząt morskich, 43 zakładanie i prowa‑
dzenie restauracji i stoisk szybkiej obsługi.
(111) 314689
(220) 2018 01 02
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) Ryba Žilina spol. s.r.o., Żylina, SK.
(540) Treska Exklusiv V MAJONÉZE
(540)

(210) 480714

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty
(531) 03.09.01, 03.09.24, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, z wyłączeniem żywych, filety rybne, produk‑
ty rybne, produkty ze zwierząt morskich zawierające mięso rybie,
konserwowane, mrożone, suszone, gotowane i pieczone ryby,
sałatki rybne, sałatki delikatesowe, sałatki owocowe, sałatki wa‑
rzywne, wszystkie zawierające mięso rybie, produkty mięsne za‑
wierające mięso rybie, gotowe posiłki na bazie mięsa i warzyw za‑
wierające mięso rybie, przekąski na bazie mięsa i przekąski na bazie
warzyw zawierające mięso rybie, dania i przekąski przygotowane
na bazie produktów wymienionych w tej klasie, zawierające mięso
rybie, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów spożywczych
zawierających mięso rybie, ryb, produktów rybnych, produktów
ze zwierząt morskich zawierających mięso rybie, sałatek rybnych,
sałatek delikatesowych, sałatek warzywnych, sałatek owocowych,
wszystkie zawierające mięso rybie, produktów mięsnych zawiera‑
jących mięso rybie, gotowych posiłków na bazie mięsa i warzyw
zawierających mięso rybie, przekąsek na bazie mięsa i przekąsek na
bazie warzyw zawierających mięso rybie, artykułów spożywczych
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierających mięso rybie,
pośrednictwo, kupowanie i sprzedawanie produktów spożyw‑
czych, działalność agencji reklamowych, rozpowszechnianie i aktu‑
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alizowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, reklama korespondencyjna, publikowa‑
nie tekstów reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, analizy
kosztów, ogłoszenia drobne, badania biznesowe, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą i doradztwo biznesowe, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, konsultacje w działalności go‑
spodarczej, badania rynkowe, usługi sekretarskie, rachunkowość,
rachunkowość, księgowość, audyt, 39 magazynowanie produktów
spożywczych, pakowanie żywności, składowanie towarów, wyna‑
jem pojemników do przechowywania i zamrażania, transport pa‑
sażerski, usługi frachtowe i przewóz ładunków, przewóz samocho‑
dami ciężarowymi, transport morski, transport powietrzny, usługi
kurierów i posłańców, 40 przetwórstwo owoców, warzyw, mięsa
i zwierząt morskich, 43 zakładanie i prowadzenie restauracji i stoisk
szybkiej obsługi.

(111) 314690
(220) 2018 01 03
(210) 480734
(151) 2018 09 27
(441) 2018 04 23
(732) EUROCASH CONVENIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) EUROCASH CONVENIENCE
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 24.15.02, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami
alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, re‑
klama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i part‑
nerskich.
(111) 314691
(220) 2018 01 03
(210) 480737
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 03
(732) EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, PL.
(540) EUROCASH SERWIS
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 01.13.05, 26.02.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów z napojami
alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami spożywczymi, re‑
klama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i part‑
nerskich.
(111) 314692
(220) 2018 01 03
(210) 480752
(151) 2018 10 05
(441) 2018 03 05
(732) LEŻAŃSKI ZBIGNIEW P.P.H. KOSMED, Głubczyce, PL.
(540) LEŻAŃSKI
(510), (511) 32 wody niegazowane, musujące lub gazowane, źró‑
dlane, mineralne, aromatyzowane, napoje o smaku owocowym i na
bazie owoców, soki owocowe i jarzynowe, nektary, lemoniady, na‑
poje gazowane, mleczne napoje sfermentowane, napoje na bazie
soi, cydru, napoje na bazie słodu, piwo, napoje izotoniczne i inne
napoje bezalkoholowe, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne prepa‑
raty do produkcji napojów bezalkoholowych, napoje specjalnego
przeznaczenia energetyzujące, 33 napoje alkoholowe, cydr, napoje
alkoholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe z dodatkiem cydru i/
lub chmielu.
(111) 314693
(151) 2018 10 03

(220) 2018 01 03
(441) 2018 06 18

(210) 480768
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(732) VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) UNISONO
(540)

(531) 24.17.12, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby tury‑
styczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby
i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pu‑
dełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtór‑
nej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do
mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony,
nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie
damskie, męskie młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na
gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swe‑
try, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki,
ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki,
kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, bielizna,
korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież na gimna‑
stykę, odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do
obuwia, środki antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski do
obuwia, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze
skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne,
35 sprzedaż, reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie,
torby podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, to‑
rebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry, ćwieki
ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki ze
skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle
ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, paski skórzane, paski skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki
ze skór lakierowanych, kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezo‑
ny, nauszniki, odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie
damskie, męskie, młodzieżowe, bluzki, sukienki, odzież na gimnasty‑
kę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry, bluzy,
obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla
kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe:
płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do bu‑
tów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki weł‑
niane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież
gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia
wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, środki
antypoślizgowe do obuwia, obcasy do obuwia, paski do obuwia.
(111) 314694
(220) 2018 01 04
(210) 480785
(151) 2018 10 11
(441) 2018 03 12
(732) WADOWSKI MIECZYSŁAW, WADOWSKA BARBARA,
WADOWSKI ANDRZEJ POLTREP SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) Wawelska
(510), (511) 33 wódka.

(111) 314696
(220) 2018 01 04
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 03
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) bioC8
(540)

Nr 2/2019
(210) 480820

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia,
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(111) 314697
(220) 2018 01 04
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 03
(732) MAURISSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) pro.aQua
(540)

(210) 480828

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
maseczki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, preparaty do mycia,
odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pomadki do ust,
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji skóry, szampony, toniki kosmetyczne, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu.
(111) 314698
(220) 2018 01 05
(210) 480858
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) TŁOCZNIA WARECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka, PL.
(540) TŁOCZNIA WARECKA 1947 SOK TŁOCZONY Z JABŁEK 5L SOK
100% +WIT. C NATURALNIE MĘTNY
(540)

(111) 314695
(220) 2018 01 04
(210) 480786
(151) 2018 10 11
(441) 2018 03 12
(732) SHENZHEN IBOARD TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, CN.
(540) iB iBoard
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne tablice interaktywne, interaktywne ter‑
minale z ekranem dotykowym, komputerowe oprogramowanie ope‑
racyjne, ekrany dotykowe, panele wyświetlające z cyfrowym ozna‑
kowaniem, projektory wideo, komputerowe urządzenia peryferyjne,
szafki na głośniki, długopisy z ekranem dotykowym, urządzenia i no‑
śniki do odtwarzania dźwięku i obrazu.

Kolor znaku: brązowy, biały, czerwony, ciemnobrązowy, zielony,
żółty, czarny, jasnobrązowy
(531) 26.05.13, 26.05.14, 26.05.18, 05.07.13, 02.07.12, 06.07.25,
29.01.15, 05.01.03, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, produkty do produkcji napo‑
jów bezalkoholowych, napoje owocowe, soki owocowe, a zwłaszcza
soki tłoczone bez konserwantów, wyciągi z owoców, syropy, soki
i napoje owocowe, wody mineralne gazowane i niegazowane.

(111) 314699
(220) 2018 01 08
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) LV YANGFEN, Cixi City, CN.
(540) Gemei
(540)

(210) 480905

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 8 żyletki, zestawy do golenia, pilniki do paznokci, elek‑
tryczne lub nieelektryczne brzytwy, elektryczne pilniki do paznok‑
ci, elektryczne lub nieelektryczne polerki do paznokci, elektryczne
i nieelektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobiste‑
go, elektryczne lub nieelektryczne przybory do depilacji, maszynki
do strzyżenia brody, 11 suszarki do włosów, elektryczne suszarki
z dmuchawą.
(111) 314700
(220) 2018 01 11
(210) 481026
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) GRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Prawnik+
(510), (511) 9 komputerowe bazy danych tekstów aktów prawnych,
komputerowe bazy danych orzeczeń sądowych, wzory umów za‑
pisane w wersji elektronicznej, wzory pism procesowych zapisane
w wersji elektronicznej, 35 usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, powyższe usługi świadczone także za
pośrednictwem Internetu, 36 dochodzenie wierzytelności, doradz‑
two finansowe, wszystkie powyższe usługi świadczone także za
pośrednictwem Internetu, 41 organizacja szkoleń, powyższe usługi
świadczone także za pośrednictwem Internetu, 42 projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi badaw‑
cze, wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem
Internetu, 45 usługi prawne, powyższe usługi świadczone także za
pośrednictwem Internetu.
(111) 314701
(220) 2015 03 20
(210) 440479
(151) 2018 10 05
(441) 2015 07 06
(732) MIELCZAREK MARCIN KOLEKCJONER, Gdańsk, PL.
(540) e‑kolekcjoner.pl
(510), (511) 14 medale, metale szlachetne, nieprzetworzone lub pół‑
przetworzone, monety, 16 albumy, katalogi, okładki, obwoluty, se‑
gregatory, znaczki pocztowe.
(111) 314702
(220) 2018 01 14
(210) 481088
(151) 2018 10 10
(441) 2018 04 03
(732) KRÓL WOJCIECH, ORNELA KRÓL POSTERILLA.PL SPÓŁKA
CYWILNA, Gliwice, PL.
(540) posterilla
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, akwa‑
forty [grafika], akwarele, artykuły biurowe [ z wyjątkiem mebli],
etykiety z papieru lub kartonu, fotografie, kalendarze, kartki z ży‑
czeniami, karty, litograficzne dzieła sztuki, materiały do pisania i do
rysowania, materiały drukowane, obrazy [malarstwo] oprawione lub
nie, obrazy i zdjęcia, osłony z papieru na doniczki, papier płótna ma‑
larskie, portrety, ramki i stojaki do fotografii, ryciny, [grawerowanie],
rysunki, proporczyki, zawieszki tekturowe lub papierowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, 20 poduszki, dekoracje wiszące [ozdo‑
by], ramki do obrazów i zdjęć, ramy na obrazy i fotografie, 27 tapety,
dekoracje ścienne [nietekstylne], dekoracje ścienne z materiałów nie‑
tekstylnych, ręcznie robione, dekoracyjne tkaniny ścienne, pokrycia
ścienne z papieru, ścienne dekoracje, nietekstylne, 35 projektowanie
materiałów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficzne‑
go do celów reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
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udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic‑
twem strony internetowej, sprzedaż hurtowo detalicznie oraz przez
Internet: afiszów, plakatów, obrazów, fotografii, ramek, rycin, usługi
pośrednictwa handlu, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projekto‑
wanie opakowań, usługi graficzne.

(111) 314703
(220) 2017 12 11
(210) 480023
(151) 2018 10 10
(441) 2018 02 19
(732) LASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) LASCO + PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 4 oleje przemysłowe i tłuszcze przemysłowe, smary, pa‑
liwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do
oświetlenia, paliwo gazowe, mazut, paliwo na bazie alkoholu, ropa
naftowa, surowa lub rafinowana, oleje do konserwacji murów, tłusz‑
cze do oświetlania, smary do pasów, oleje ułatwiające wyjmowanie
z formy [budownictwo], oleje do farb.
(111) 314704
(220) 2018 02 09
(210) 482237
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 23
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EQUES DEBITUM
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, za‑
rządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking,
doradztwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubez‑
pieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi powier‑
nicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych,
obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zby‑
waniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbior‑
czym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami
instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instru‑
mentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowno‑
ści i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo
inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(111) 314705
(220) 2018 02 09
(210) 482238
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 23
(732) EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) EQUES Akumulacji Majątku FIZ
(510), (511) 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, za‑
rządzanie majątkiem, banki i kasy oszczędnościowe, home banking,
doradztwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubez‑
pieczeniowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pożyczki,
kredyty ratalne, lokaty kapitału, operacje finansowe, usługi powier‑
nicze, inwestycje kapitałowe, emisja i obsługa kart kredytowych,
obsługa kart debetowych, analizy finansowe, pośrednictwo w zby‑
waniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbior‑
czym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami
instrumentów finansowych, zarządzanie majątkiem, wycena instru‑
mentów finansowych, przedsiębiorstw, nieruchomości, kosztowno‑
ści i innych dóbr inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, doradztwo
inwestycyjne, usługi związane z obrotem papierami wartościowymi
i instrumentami finansowymi, obrót papierami wartościowymi.
(111) 314706
(220) 2018 02 26
(151) 2018 10 11
(441) 2018 04 23
(732) CELEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, PL.
(540)

(210) 482247
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(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.13.25, 29.01.07
(510), (511) 44 usługi medyczne: praktyka lekarska ogólna, praktyka
lekarska specjalistyczna, usługi fizjoterapeutyczne, usługi pielęgnia‑
rek i położnych.
(111) 314707
(220) 2018 02 12
(210) 482281
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) BILLEWICZ GRAŻYNA PRYWATNE CENTRUM TERAPII MOWY
GADUŁA, Kraków, PL.
(540) PRYWATNE CENTRUM TERAPII MOWY GADUŁA
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi diagnozy psychologicznej, usługi psycholo‑
gów, usługi psychoterapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii logo‑
pedycznej, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi
w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii zajęciowej, badania
psychologiczne, doradztwo psychologiczne, fizjoterapia, konsulta‑
cje psychologiczne, opieka psychologiczna, porady psychologiczne,
przeprowadzanie ocen i badan psychologicznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych, terapia mowy, terapia zajęciowa i rehabili‑
tacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci.
(111) 314708
(220) 2018 02 14
(210) 482351
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) SG7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) SG7
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, czerwony,
jasnozielony
(531) 01.15.15, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawy maszyn.
(111) 314709
(220) 2018 02 14
(210) 482352
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Redzikowo, PL.
(540) Q‑lock‑ Go
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 21 bidony, butelki, buteleczki do oleju, butelki chłodni‑
cze, kufle, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, deski
do krojenia w kuchni, łopatki do ciasta, cukiernice, czajniki, durszlaki,
dzbanki, ekspresy do kawy nieelektryczne, filiżanki, formy, foremki do
ciast, garnki, garnki kuchenne, przybory do użytku w gospodarstwie
domowym, gąbki do celów domowych, gąsiory, gofrownice do ciast
nieelektryczne, pudełka na herbatę, serwisy do herbaty, zaparzaczki
do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki, kieliszki, młynki do kawy,
kubki, wiadra, lejki, przybory do czyszczenia, kosze do użytku domo‑
wego, kotły, kubły na śmieci, pokrywki do garnków, wyroby szklane,
kryształowe, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, podgrzewa‑
cze butelek dla niemowląt, menażki, miednice, miski, mopy, miotły,
miksery domowe nieelektryczne, dozowniki mydła, porcelana, na‑
czynia ceramiczne, naczynia, naczynia stołowe, termosy do napoi,
przenośne wanienki dla niemowląt, naczynia do picia, otwieracze
do butelek, pochłaniacze dymu dla użytku domowego, pojemniki
do użytku domowego, 35 usługi agencji importowo‑ekspertowej,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem
globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej przyborów kuchen‑
nych i gospodarstwa domowego, pojemniki do przechowywania
żywności i transportu, promocja sprzedaży dla osób trzecich towa‑
rów ujętych w wykazie towarów.

(111) 314710
(220) 2018 02 14
(210) 482354
(151) 2018 09 28
(441) 2018 04 23
(732) BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Redzikowo, PL.
(540) BabyQ
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, zielony, szary
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, bambusowe zasłony, opakowania
do butelek, dekoracje przestawne dla dzieci, łóżeczka dla małych
dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, fotele, jaski jako poduszki, kojce
dla dzieci, kołyski, leżaki, łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecię‑
ce, maty do kojców dziecięcych, słomki do picia, poduszki, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pudelka, skrzynie z drewna lub
z tworzyw sztucznych, meble szkolne, śpiwory campingowe, wózki
meblowe, zamknięcia do butelek, skrzynki na zabawki, 35 usługi
agencji importowo‑ekspertowej, usługi sprzedaży hurtowej i deta‑
licznej, w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a tak‑
że wysyłkowej produktów z tworzyw sztucznych i innych materiałów
zwłaszcza dla dzieci, promocja sprzedaży dla osób trzecich towarów
ujętych w wykazie towarów.
(111) 314711
(220) 2018 02 15
(151) 2018 10 01
(441) 2018 06 11
(732) SIERAKOWSKI CZESŁAW, Sierakowo, PL.
(540) LAKIERNICTWO SIERAKOWSKI CZESŁAW
(540)

(210) 482408

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12, 20.01.11
(510), (511) 37 usługi lakiernicze, usługi blacharskie, czyszczenie
pojazdów, konserwacja pojazdów, naprawa pojazdów, mycie po‑
jazdów, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie powierzchni przed
korozją, przygotowanie powierzchni do lakierowania
‑procesy
odłuszczania, obróbki szlifowania, obróbki strumieniowo‑ściernej,
lakierowanie elementów branży kolejowej, motoryzacyjnej, bu‑
dowlanej, 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,
analizy chemiczne, badania chemiczne, badania naukowe, badania
techniczne, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto‑
wych, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [po‑
miary], opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie
materiałów, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie tech‑
nologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe.

(111) 314712
(220) 2018 02 16
(151) 2018 10 01
(441) 2018 06 11
(732) PYCKA ANNA LULABY, Tychy, PL.
(540) LulabY
(540)

(210) 482439
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pakowania z tych materiałów, folie i taśmy do pakowania z tworzyw
sztucznych, papiery ozdobne i okolicznościowe, etykiety, taśmy pa‑
pierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, 35 promocja i badania marketingowe, pokazy towa‑
rów, doradztwo w zakresie opakowań, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtow‑
ni z opakowaniami, usługi w zakresie prowadzenia internetowej
sprzedaży opakowań, kojarzenie kontrahentów handlowych w za‑
kresie opakowań, prowadzenie kampanii reklamowych, 39 dys‑
trybucja materiałów do pakowania, 42 projektowanie opakowań,
katalogów z opakowaniami.

(111) 314715
(220) 2018 02 19
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 16
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów, PL.
(540) AFTER ALCOHOL
(540)

(210) 482497

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 02.09.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżeczka dziecięce, pościel, materace, poduszki, łó‑
żeczka dla niemowląt Babybox, 25 nakrycia głowy, odzież, obuwie,
odzież dziecięca, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 314713
(220) 2018 02 17
(210) 482481
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) PNIEWSKI RAFAŁ, SZYMAŃSKI JACEK CATIPACK SPÓŁKA
CYWILNA, Kazuń Nowy, PL.
(540) Catipack
(540)

Kolor znaku: żółty, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 09.01.10
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, papieru, folii i innych two‑
rzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju pudełka, torby i torebki do
pakowania z tych materiałów, folie i taśmy do pakowania z tworzyw
sztucznych, papiery ozdobne i okolicznościowe, etykiety, taśmy pa‑
pierowe, taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, 35 promocja i badania marketingowe, pokazy towa‑
rów, doradztwo w zakresie opakowań, organizacja wystaw i targów
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie sklepu/hurtow‑
ni z opakowaniami, usługi w zakresie prowadzenia internetowej
sprzedaży opakowań, kojarzenie kontrahentów handlowych w za‑
kresie opakowań, prowadzenie kampanii reklamowych, 39 dys‑
trybucja materiałów do pakowania, 42 projektowanie opakowań,
katalogów z opakowaniami.

(531) 02.09.01, 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.
(111) 314716
(220) 2018 02 22
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) MAŁEK MATEUSZ, Jadowniki, PL.
(540) Clinica Uśmiechu stomatologia
(540)

(210) 482666

(111) 314714
(220) 2018 02 18
(210) 482487
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) PNIEWSKI RAFAŁ, SZYMAŃSKI JACEK CATIPACK SPÓŁKA
CYWILNA, Kazuń Nowy, PL.
(540) Catipack Jakość, do której się wraca!
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, biały
(531) 24.17.02, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi w zakresie pielęgnacji uro‑
dy i ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, technika dentystycz‑
na, implantologia stomatologiczna, usługi w zakresie: stomatologii
zachowawczej, profilaktyki, chorób dziąseł i przyzębia, implantacji
stomatologicznej, stomatologii estetycznej, chirurgii, chirurgii sto‑
matologicznej, chirurgii szczękowej, ortodoncji, periodontologii,
endodoncji, protetyki, stomatologii dziecięcej, medycyny stoma‑
tologicznej sportowej, diagnostyka stomatologiczna, usługi rent‑
genowskie, usługi rentgenowskie związane z diagnostyką stoma‑
tologiczną, usługi medycznej opieki pielęgniarskiej dla pacjentów
stomatologicznych, usługi klinik medycznych i protetyki stomato‑
logicznej, usługi fizykoterapii i rehabilitacji stomatologicznej, usługi
medycyny estetycznej i kosmetologii, usługi konsultacyjne i porad‑
nictwo w zakresie oferty ochrony zdrowia, medycyny i stomatologii,
porady lekarskie i stomatologiczne, wypożyczanie sprzętu do terapii
stomatologicznej i medycznej.

Kolor znaku: żółty, różowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 09.01.10
(510), (511) 16 opakowania z kartonu, papieru, folii i innych two‑
rzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju pudełka, torby i torebki do

(111) 314717
(220) 2018 02 22
(210) 482675
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 11
(732) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, jasnoróżowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 21.01.25, 02.05.03
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, 28 gry, zabawki, sprzęt sportowy
nie ujęty w innych klasach, 35 reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne
na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 organi‑
zacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(111) 314718
(220) 2018 02 23
(210) 482732
(151) 2018 10 09
(441) 2018 05 21
(732) ŚWIĄTEK MARCIN, Radłów, PL.; URBANIAK MACIEJ,
Ostrów Wielkopolski, PL.; SZCZURASZEK MARIUSZ,
Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Jubileuszowe PIWO JASNE PEŁNE
(540)

Nr 2/2019

wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do‑
datkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, rekla‑
ma, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen‑
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyj‑
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy‑
pożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych.

(111) 314721
(220) 2018 02 26
(151) 2018 10 09
(441) 2018 05 21
(732) LOCALITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) locality+
(540)

(210) 482771

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 314719
(220) 2018 02 23
(210) 482734
(151) 2018 10 09
(441) 2018 05 21
(732) ŚWIĄTEK MARCIN, Radłów, PL.; URBANIAK MACIEJ,
Ostrów Wielkopolski, PL.; SZCZURASZEK MARIUSZ,
Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) REJTAN PIWO JASNE PEŁNE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 314720
(220) 2018 02 26
(151) 2018 10 08
(441) 2018 05 21
(732) LOCALITY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) szopsy.pl
(540)

(210) 482768

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 10.03.13, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii ko‑
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i pora‑
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indekso‑
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach

Kolor znaku: czarny, niebieski, fioletowy
(531) 24.13.14, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii ko‑
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i pora‑
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indekso‑
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach
wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do‑
datkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, rekla‑
ma, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze‑
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonen‑
tów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyj‑
ne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi marketingowe, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie
porównywania cen, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy‑
pożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 314722
(151) 2018 10 11

(220) 2018 02 28
(441) 2018 06 25

(210) 482916

Nr 2/2019
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(732) STOWARZYSZENIE FILM‑PRZYRODA‑KULTURA, Łódź, PL.
(540) Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im.
Włodzimierza Puchalskiego
(510), (511) 16 afisze, plakaty, bilety, broszury, czasopisma, fotogra‑
fie, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, materiały drukowane,
nalepki, naklejki, okładki, obwoluty, torebki z papieru lub z two‑
rzyw sztucznych, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, usługi impresariów w działalności
artystycznej, uaktualnianie materiałów reklamowych w mediach
dla celów sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
kolportaż próbek, public relations, reklama radiowa, telewizyjna,
prasowa, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kre‑
owanie wizerunku, kreowanie towaru, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, 41 usługi
studia filmowego, wypożyczanie filmów kinowych, fotoreportaże,
nagrywanie filmów, obsługa sal kinowych, organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie festiwali, produk‑
cja filmów, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków,
użytkowanie sal kinowych, sporządzanie napisów do filmów w wer‑
sji oryginalnej, tłumaczenia, wypożyczanie taśm wideo, usługi re‑
porterskie, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie sprzętu
audio‑wideo, organizowanie i obsługa kongresów, sympozjów, kon‑
ferencji i konkursów.
(111) 314723
(220) 2018 03 01
(210) 482946
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE PINUS JERZY SMOLARCZYK, MARIUSZ SMOLARCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Skarbimierz‑Osiedle, PL.
(540) TotalGlass
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, zielony
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, okna metalowe, okna
dachowe metalowe, włazy okienne metalowe, profile metalowe, me‑
talowy osprzęt do okien, okucia metalowe do okien, okucia okienne
ozdobne, kołnierze metalowe do okien, ramy i futryny okienne me‑
talowe, metalowe: okiennice, rolety, ograniczniki do okien, oścież‑
nice, metalowe żaluzje nie ujęte w innych klasach, drzwi metalowe,
metalowe: ramy do drzwi, ościeżnice, parapety, listwy, opaski, słupy
metalowe, konstrukcje linii napowietrznych, druty, kable, metalowe:
ścianki działowe, balustrady, ogrodzenia, konstrukcie budowlane,
kratki wentylacyjne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria
metalowe do drzwi i okien, konstrukcje budowlane metalowa, ramy
i ościeżnice do okien metalowe, 19 materiały budowlane niemetalo‑
we, okna niemetalowe, okna dachowa niemetalowe, włazy oknowe
niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze niemetalowe
do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe, stolarka okienna I bu‑
dowlana, niemetalowe: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice,
parapety, odrzwia, niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne
nie ujęte w innych klasach, drewno, beton, betonowe elementy bu‑
dowlane, konstrukcyjna elementy niemetalowe dla budownictwa,
słupy niemetalowe dla linii energetycznych i oświetleniowych, bu‑
dynki rozdzielni i stacji transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty
betonowe dla energetyki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice,
balustrady, schody, tralki do schodów, deski, drewno budowlane,
listwy niemetalowe, opaski niemetalowe, parkiety, okładziny nie‑
metalowe, brykiety z drewnianych materiałów odpadowych, kon‑
strukcje budowlane niemetalowe, ramy i ościeżnice do okien nie‑
metalowe, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach,
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: materiały budowlane, okna metalowe, okna dachowe
metalowe, włazy oknowe metalowe, metalowy osprzęt do okien,
okucia metalowe do okien, okucia okienne ozdobne, kołnierze me‑
talowa do okien, ramy i futryny okienne metalowe, metalowa: okien‑
nice, rolety, ograniczniki do okien, ościeżnice, metalowe żałuje nie
ujęte w innych klasach, drzwi metalowe, metalowe: ramy do drzwi,
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ościeżnice, parapety, listwy, opaski, słupy metalowe, konstrukcje linii
napowietrznych, druty, kable, metalowe: ścianki, ścianki działowe,
balustrady, ogrodzenia, konstrukcje budowlane, kratki wentylacyj‑
ne, ograniczniki do drzwi i okien, odrzwia, akcesoria metalowe do
drzwi i okien, okna niemetalowa, okna dachowe niemetalowe, włazy
oknowe niemetalowe, niemetalowy osprzęt do okien, kołnierze nie‑
metalowe do okien, ramy i futryny okienne niemetalowe, niemetalo‑
we: okiennice, ograniczniki do okien, ościeżnice, parapety, odrzwia,
niemetalowe żaluzje i osłony przeciwsłoneczne nie ujęte w innych
klasach, drewno, beton, betonowe elementy budowlane, konstruk‑
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, stupy niemetalowe
dla linii energetycznych i oświetleniowych, budynki rozdzielni i stacji
transformatorowych, żerdzie i prefabrykaty betonowe dla energety‑
ki, niemetalowe: drzwi, futryny, ościeżnice, balustrady, schody, tralki
do schodów, deski, drewno budowlane, listwy niemetalowe, opaski
niemetalowe, parkiety, okładziny niemetalowe, brykiety z drew‑
nianych materiałów odpadowych, doradztwo handlowe, promocja
sprzedaży, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie przed‑
stawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja han‑
dlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy
towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez
handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub re‑
klamowych, organizacja stanowisk na targach handlowych, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi
aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicznej, hurtowej i interneto‑
wej artykułami elektrycznymi, budowlanymi, drzewnymi, sprzętem
AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami oświetleniowymi,
doradztwo w sprawach zarządzania działalnością gospodarczą, re‑
klama, pokazy towarów, usługi marketingowe, agencje eksportowo
‑importowe, usługi w zakresie kojarzenia kontrahentów handlo‑
wych, usługi w zakresie prowadzenia przedstawicielstw handlowych
podmiotów zagranicznych w kraju, 37 budownictwo przemysłowe,
usługi budowlane, usługi remontowe, instalowanie, naprawa i kon‑
serwacja urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz linii
energetycznych, montaż okien i drzwi, konserwacja, remonty, ser‑
wis oraz naprawa drzwi i okien, roboty budowlane wykończeniowe
i remontowe, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego,
informacja budowlana, doradztwo w zakresie ww. usług, informacja
o powyższych usługach.

(111) 314724
(220) 2018 03 01
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 11
(732) LISOWSKI ŁUKASZ, Zielona Góra, PL.
(540) Green FOX
(540)

(210) 482962

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe i kartonowe do
użytku w gastronomii, plakaty reklamowe, afisze, 29 przekąski na
bazie mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, kebab,
kabanos, parówki, kiełbasa, chorizo, kaszanka, szaszłyki i gotowe
dania z kebaba, kabanosów, parówek, kiełbasy, chorizo, kaszanki,
szaszłyków, gotowe dania warzywne, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na
bazie sera, przekąski na bazie mleka,przekąski a bazie tofu, przekąski
na bazie ziemniaków, 30 gotowe dania z ryżu, dania gotowe zawie‑
rające makaron, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ku‑
kurydzy,przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie muesli, przekąski
słone na bazie mąki, przekąski składające sie głównie z makaronu,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przeką‑
ski składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie
z produktów zbożowych, hot‑dogi.
(111) 314725
(220) 2018 03 01
(210) 482970
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) LION GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochotnica, PL.
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(510), (511) 35 usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontak‑
towania ze sobą inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze‑
bującymi finansowania, 36 usługi finansowania, pożyczanie pod za‑
staw, pożyczki ratalne, doradztwo w sprawach finansowych, agencje
kredytowe.

(540) LION
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe, transport samochodami cię‑
żarowymi, transport towarów, transport i składowanie, transport
przedmiotów wartościowych, transport odpadów, usługi transpor‑
tu samochodami silnikowymi, transport mebli, transport ładunków,
usługi w zakresie transportu kontenerowego, usługi transportu po‑
jazdami, transport ładunków statkiem, usługi w zakresie transportu
drogowego, transport ładunków drogą powietrzną, transport odzie‑
ży, transport kontenerów, transport owoców, rezerwowanie trans‑
portu powietrznego, składowanie towarów .
(111) 314726
(220) 2018 03 01
(210) 482971
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) KOSIBA KONRAD MAKSYMILIAN, Sądkowa, PL.
(540) BROWAR EUREKA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów.
(111) 314727
(220) 2018 03 01
(210) 482981
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) screenity
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne.
(111) 314728
(220) 2018 03 02
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) NEOEGINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NEOEGINA CERTIFIED FINANCIAL CREDIT
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(210) 483033

(111) 314729
(220) 2018 03 02
(210) 483038
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) Citigroup Inc., New York, US.
(540) CITI SPECIALS BENEFITS PROGRAM
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe umożliwiające osobi‑
ste operacje bankowe, wydruki bilingów oraz usługi płatnicze, opro‑
gramowanie komputerowe ułatwiające inwestycje finansowe, prze‑
prowadzanie wymiany handlowej oraz świadczenie usług
związanych z zagraniczną wymianą handlową, oprogramowanie
komputerowe oraz urządzenia związane ze świadczeniem usług
bankowych i finansowych, oprogramowanie komputerowe umożli‑
wiające klientom przeprowadzanie transakcji bankowych i finanso‑
wych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i pro‑
gramy komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do
użytku w elektronicznych transakcjach biznesowych, mianowicie
oprogramowanie komputerowe, które pozwala użytkownikom na
bezpieczny dostęp do baz danych zawierających informacje mające
na celu usprawnianie handlu elektronicznego, sprzęt komputerowy
i oprogramowanie szyfrujące, klucze szyfrujące, certyfikaty nume‑
ryczne, podpisy numeryczne, oprogramowanie zabezpieczające
przechowywanie i wyszukiwanie danych oraz transmisję poufnych
informacji o kliencie na użytek osób prywatnych oraz instytucji ban‑
kowych i finansowych, magnetyczne lub kodowane karty kredytowe
oraz magnetyczne lub kodowane karty debetowe korzystające
z technologii odczytu kart flash, karty magnetycznie zaszyfrowane
zawierające integralne chipy układów scalonych (inteligentne karty),
kodowane magnetycznie karty płatnicze stałego klienta, karty ban‑
kowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki
kart kodowanych magnetycznie i kart zawierających kostki układów
scalonych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do
umożliwiania interakcji pomiędzy kartami kodowanymi magnetycz‑
nie i kartami inteligentnymi zawierającymi kostki układów scalonych
a terminalami i czytnikami kart w branży usług finansowych, opro‑
gramowanie komputerowe do usprawniania dzielenia się danymi na
kartach inteligentnych o wielu zastosowaniach, sprzęt telekomuni‑
kacyjny, mianowicie elektroniczne terminale do transakcji w punk‑
tach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmitowania,
wyświetlania i przechowywania informacji transakcyjnych, identyfi‑
kacyjnych i finansowych do użytku w branży usług finansowych,
bankowej i telekomunikacyjnej, elektroniczne urządzenia weryfika‑
cyjne, a mianowicie sprzęt i oprogramowanie komputerowe do
uwierzytelniania kart płatniczych stałego klienta, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych. urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinema‑
tograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol‑
ne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przy‑
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia,
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do gaszenia
ognia, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe, DVD i inne cy‑
frowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uru‑
chamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny li‑
czące, karty kredytowe, karty debetowe, terminale do kart
kredytowych, czytniki kart do kart kredytowych i kart debetowych,
oprogramowanie komputerowe, finansowe oprogramowanie kom‑
puterowe, aplikacje do urządzeń mobilnych związane z usługami fi‑
nansowymi i bankowością, 16 papier, tektura i wyroby z tych mate‑
riałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych
lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów,
pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara‑
tów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in‑
nych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospo‑
darczej, prace biurowe, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za
pomocą metod pośrednich komunikacji marketingowej, mianowicie
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aplikacji mediów społecznościowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez polecanie i rekomendowanie tychże towarów
lub usług, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez ofero‑
wanie zniżek oraz gwarancję ceny w zakresie wymienionych towa‑
rów i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic‑
twem telefonu oraz światowej sieci komunikacyjnej, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez programy lojalnościowe z na‑
grodami i wykup dla użytkowników kart kredytowych i usług finan‑
sowych, promocja sprzedaży kont z kartami kredytowymi, poprzez
zarządzanie programem motywacyjnym z nagrodami, promowanie
sprzedaży kont finansowych poprzez administrowanie programami
motywacyjnymi z nagrodami, programami lojalnościowymi i z na‑
grodami dla użytkowników kart kredytowych, mianowicie zapew‑
nianie rabatów gotówkowych i innych w związku z używaniem kart
kredytowych, organizacja, obsługa i nadzór nad motywacyjnymi
programami lojalnościowymi i programami lojalnościowymi dla
klientów, programami z nagrodami oraz związanymi z wykupem,
usługi porównywania cen, mianowicie udzielanie informacji doty‑
czących kosztów towarów i usług na rzecz osób trzecich, organizo‑
wanie, obsługa i nadzór w zakresie motywacyjnych programów lojal‑
nościowych dla klientów, udzielanie informacji biznesowych online
z komputerowej bazy danych lub Internetu, zarządzanie informacja‑
mi za pośrednictwem komputerów do śledzenia wydatków i tworze‑
nia raportów na ich temat, skomputeryzowana rachunkowość, zarzą‑
dzanie dostosowanym do potrzeb systemem do zakupów
i nabywania online za pośrednictwem światowej sieci komputero‑
wej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszyst‑
kich, uprzednio wymienionych usług, usługi marketingowe w zakre‑
sie finansów, ubezpieczeń i inwestycji, monitorowanie raportów
kredytowych dla klientów i informowanie o wszelkich zmianach, na‑
grody pieniężne oraz programy motywacyjne w celu promowania
otwierania i utrzymywania produktów finansowych, wliczając wie‑
rzytelności i rachunki kredytowe klientów, 36 ubezpieczenia, działal‑
ność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi finansowe,
usługi bankowości i bankowości online, usługi związane z kartami
gotówkowymi, obsługa kart kredytowych, dokonywanie transakcji
pieniężnych za pomocą kart płatniczych, usługi w zakresie kart ban‑
kowych, usługi kart przed płaconych z przyznanym kredytem, usługi
kredytowe, transakcje za pośrednictwem elektronicznych kart kre‑
dytowych, kart debetowych oraz transakcje gotówkowe, usługi elek‑
tronicznych kart kredytowych i debetowych przy użyciu technologii
odczytu kart flash, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi
w zakresie elektronicznych płatności, elektroniczne przetwarzanie
danych dotyczące opłat rachunków, usługi przetwarzania transakcji
płatniczych, mianowicie usługi procesowania transakcji przy użyciu
kart kredytowych i kart debetowych, usługi w zakresie administro‑
wania płatności, usługi w zakresie handlu elektronicznego i płatności
dla bankowości osobistej w postaci usług przetwarzania transakcji
depozytowych, usługi procesowania transakcji elektronicznych przy
użyciu kart debetowych i kredytowych, usługi transferu funduszy
oraz rozliczenia i uzgodnienia transakcji finansowych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej, zapewnianie bezpiecznych
transakcji finansowych, mianowicie elektroniczne transakcje gotów‑
kowe, elektroniczne transakcje debetowe, elektroniczne płatności
rachunków, elektroniczne transakcje procesowania czeków, usługi
związane z transakcjami finansowymi, usługi finansowe, mianowicie
wydawanie punktów wartościowych oraz oferowanie nagród dla
klientów w związku z programami motywacyjnymi związanymi
z kartami kredytowymi, usługi finansowe, mianowicie zapewnianie
programów lojalnościowych i z nagrodami dla klientów, świadczenie
usług kart podarunkowych, wydawanie kart, które mogą być następ‑
nie wymienione na towary i/lub usługi oraz procesowanie transakcji
związanych z kartami podarunkowymi, finansowanie i udzielanie po‑
życzek handlowych i konsumpcyjnych, udzielanie pożyczek, pożycz‑
ki ratalne, usługi depozytowe, usługi rozliczeniowe w zakresie dłu‑
gów, udostępnianie interaktywnych wiadomości i informacji online
dotyczących bankowości i finansów za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub urządzenia mobilnego, usługi bankowości
online, w tym zawiadomienia elektroniczne ostrzegające użytkowni‑
ków kart kredytowych i debetowych, w przypadku gdy transakcja
przekracza określony limit lub jeśli na koncie użytkownika została
dokonana nieuczciwa transakcja, zapewnianie rozszerzonych gwa‑
rancji dla użytkowników kart kredytowych na towary osób trzecich,
pośrednictwo w zakresie nieruchomości i kredytów hipotecznych,
usługi zarządzania, planowania i doradztwa w zakresie funduszy po‑
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wierniczych dotyczących nieruchomości, transakcje powiernicze,
mianowicie usługi przedstawicieli powierniczych, inwestycje finan‑
sowe w dziedzinie papierów wartościowych, inwestycje kapitałowe,
usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, usługi pośrednictwa
w obrocie i obrotu papierami wartościowymi na rzecz osób trzecich,
usługi ubezpieczeniowe, mianowicie zawieranie ubezpieczeń oraz
pośrednictwo w zakresie nieruchomości, ubezpieczeń w razie wy‑
padku i ubezpieczeń na życie oraz umów rentowych, usługi informa‑
cyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio
wymienionych usług, 38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne
i komunikacyjne, wszystkie związane z bankowością, finansami, in‑
westycjami, handlem i handlem, zapewnianie dostępu do informacji
na temat produktów finansowych, informacji finansowych, usługi
i transakcji, zdalne przesyłanie informacji (w tym stron www), progra‑
mów komputerowych i innych danych, przydzielanie dostępu tele‑
komunikacyjnego i połączeń (linków) z komputerowymi bazami da‑
nych i z Internetem, usługi umożliwiające przesyłanie i prezentację
informacji za pomocą komputera lub za pomocą środków elektro‑
nicznych, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną,
usługi przesyłu danych za pomocą Internetu, wszystkie wyżej wy‑
mienione usługi związane z finansami, maklerstwem, bankowością
i inwestycjami, usługami bankowości elektronicznej, usługami ban‑
kowości elektronicznej oraz ubezpieczeniowymi, elektroniczna
transmisja danych związanych z płaceniem rachunków w zakresie
bezpiecznych transakcji finansowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, elektroniczne przekazywanie danych dotyczą‑
cych płatności, 42 naukowe i techniczne usługi, badania oraz ich pro‑
jektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, udostępnianie
oprogramowania aplikacji opartych na witrynach internetowych
przez platformę online dla ułatwiania umieszczania, przechodzenia
i egzekwowania zamówień do kupna i sprzedaży papierów warto‑
ściowych, transakcji terminowych, opcji giełdowych, wymiany walut
oraz innych produktów finansowych, elektroniczne przechowywa‑
nie pokwitowań związanych z używaniem kart kredytowych.

(111) 314730
(220) 2018 03 02
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) PTASIŃSKA MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) QUBATURA
(540)

(210) 483054

(531) 07.01.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi projektowania, architektoniczne.
(111) 314731
(220) 2018 03 03
(151) 2018 10 09
(441) 2018 05 07
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) eko ludki
(540)

(210) 483058

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, biały, granatowy
(531) 02.09.04, 21.01.25, 04.05.21, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przysto‑
sowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla lu‑
dzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania,
wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do
użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycz‑
nych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystoso‑
wany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, guma do
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żucia do celów leczniczych, preparaty dietetyczne dla dzieci, napoje
dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, mieszanki na bazie
mąki i mleka dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ser,
tofu, wędliny, kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety, kiełbaski wegetariań‑
skie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby mrożone, żywność przygo‑
towywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona ro‑
ślin strączkowych), warzywa w puszkach, fasolka konserwowa, oliwki
konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożyw‑
cza, korniszony, grzyby konserwowane, sałatki warzywne, sałatki
owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabł‑
kowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporzą‑
dzania zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane,
owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców,
skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne, galaretki owocowe,
olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrup‑
ki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze,
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały
spreparowane, daktyle, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy,
cukier, 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), przy‑
prawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, mleko
arachidowe, mleko migdałowe, napoje na bazie herbaty, preparaty
roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna, aromaty inne niż oleje
esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności, kasze spożywcze,
kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki
owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli,
potrawy na bazie mąki, bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mącz‑
ne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki
ravioli, paszteciki, potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki
sojowej, sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos so‑
jowy, mąka sojowa, kit pszczeli, mleczko pszczele, musy deserowe,
desery mleczne, kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki owocowe,
guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, 31 produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nie przetworzone ziarna i nasiona, świe‑
że owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża,
oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, pieprz
ziołowy nieprzetworzony, grzyby, ziarna, zboże w ziarnach nieprze‑
tworzone, orzechy, sezam nieprzetworzony, otręby zbożowe, ryż
nieprzetworzony, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, sorbety, bezalkoholowe napoje na
bazie miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas chlebowy,
pastylki do napojów gazowanych, lemoniada, 35 usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie żywności, prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama
i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie plat‑
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
administrowanie programami lojalności konsumenta, badania opi‑
nii publicznej, badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, telemarketing, marketing ukierunkowany, obróbka
tekstów, tworzenie tekstów reklamowych, produkcja filmów rekla‑
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama
korespondencyjna, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama on
‑line, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych.
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(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 7 hybrydowe turbiny wiatrowe, turbiny inne niż do
pojazdów lądowych, 12 pojazdy do poruszania się drogą lądową
z napędem elektrycznym, podwozia pojazdów elektrycznych, amor‑
tyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki do pojazdów, klipsy
przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi,
koła do pojazdów lądowych, maski do pojazdów, maski silników do
pojazdów, nadwozia pojazdów.
(111) 314733
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(732) BATKO KAROL, Szczecin, PL.
(540) CINEMA IMAGE
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, ak‑
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania bizneso‑
we, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu‑
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośred‑
nia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu‑
blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresa‑
riat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozy‑
skiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trze‑
cich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pi‑
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo‑
wymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwa‑
nia w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil‑
mów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produk‑
cja programów związanych z telezakupami, projektowanie materia‑
łów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisem‑
nych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie in‑
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporzą‑
dzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz‑
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w kom‑
puterowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
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nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za‑
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred‑
nictwem strony internetowej, usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu deta‑
licznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do
pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i fil‑
mów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w za‑
kresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingo‑
we, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe,
usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrze‑
bującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi po‑
średnictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biuro‑
we], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trze‑
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkuren‑
cyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z li‑
stami prezentów, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze‑
targowe, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamo‑
wych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka‑
zu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością go‑
spodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlo‑
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo‑
dawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie za‑
mówień handlowych, 40 apreturowanie papieru apreturowanie tka‑
nin, barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chro‑
mowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powie‑
trza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litogra‑
ficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie
zdjęć, falowanie tkanin, fotograwiura, frezowanie, garbarstwo, gra‑
werowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja
ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, infor‑
macje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie na‑
pojów i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, lamino‑
wanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie żywności,
nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci, obrę‑
bianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna,
obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka
metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny,
oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów [obróbka], odkażanie
materiałów niebezpiecznych, odlewanie metali, odpuszczanie meta‑
li, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie
tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie
materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu,
pozłacanie, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej, przy‑
ciemnianie okien samochodowych, recykling odpadów i śmieci, ry‑
marstwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], sortowanie od‑
padów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie],
spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szlifowanie szkła
optycznego, szycie odzieży na miarę, ścieranie, ścinanie i obróbka
drewna, trasowanie laserem, ubój, upcykling, usługi spawalnicze,
usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie fotokompozycji,

503

usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem,
usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie wody [oczyszcza‑
nie wody], wędzenie żywności, wulkanizacja [obróbka materiałów],
wybielanie tkanin, wykonywanie kopii kluczy, wypalanie wyrobów
ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów,
wypożyczanie maszyn dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie
zwierząt [taksydermia], wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów,
wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów fo‑
tograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie
tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 chro‑
nometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostar‑
czanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do
pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, infor‑
macja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultu‑
ra fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywa‑
nie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki,
nocne kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez
rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo‑
wanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych
niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla arty‑
stów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofil‑
mów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewi‑
zyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowa‑
dzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszko‑
la, publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych ksią‑
żek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wypoży‑
czanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np.
do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado
[szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem,
świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywko‑
we, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [roz‑
rywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bi‑
bliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub na‑
uczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie
sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi parków roz‑
rywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozryw‑
kowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy po‑
mocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzy‑
ki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakre‑
sie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kine‑
matograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowa‑
nie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
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akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do
dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie fil‑
mów kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magne‑
towidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzę‑
tu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo wy‑
stawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].
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(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchła‑
niająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, bot‑
ki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelu‑
sze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież],
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalo‑
sze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelu‑
sze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombi‑
nezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dzie‑
cięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na
oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramio‑
na, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkar‑
skie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzy‑
stów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na
głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa‑
sowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pię‑
ty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielo‑
we, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki spor‑
towe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, po‑
szetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, saron‑
gi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico
‑spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swe‑
try, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy do
spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki
[buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami dla osób często podró‑
żujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biz‑
nesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii ko‑
munikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostar‑

Nr 2/2019

czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso‑
wych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlo‑
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy da‑
nych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogra‑
mowania, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji han‑
dlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zle‑
cenie, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiory‑
sów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymali‑
zacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo bizneso‑
we], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, po‑
szukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezen‑
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pro‑
dukcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selek‑
cji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań po‑
datkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komuni‑
katów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy te‑
lewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporzą‑
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków farma‑
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me‑
dycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja da‑
nych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie
informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkryp‑
cja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych,
tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodar‑
czej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi handlu detalicznego on
‑line w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
on‑line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu deta‑
licznego on‑line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po‑
brania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczo‑
ne przez galerie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizne‑
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto‑
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie naby‑
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenu‑
meraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przy‑
pominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations,
usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usłu‑
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficz‑
nego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wy‑
wiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi zwią‑
zane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlo‑
we, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk han‑
dlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszuki‑
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wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie konce‑
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotela‑
mi, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, za‑
rządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.

(111) 314735
(220) 2018 03 05
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry, PL.
(540) Dental Tree TAŃSZA STRONA ZAKUPÓW
(540)

(210) 483124

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, biały
(531) 05.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów i narzędzi
dentystycznych dla lekarzy stomatologów, usługi w zakresie sprze‑
daży narzędzi i materiałów protetycznych dla techników dentystycz‑
nych, sprzedaż materiałów i narzędzi dentystycznych dla lekarzy sto‑
matologów oraz narzędzi i materiałów protetycznych dla techników
dentystycznych poprzez sieć komputerową (e‑sklep).
(111) 314736
(220) 2018 03 05
(210) 483136
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) P.H.U.P. POLDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, PL.
(540) SER GNIEŹNIEŃSKI TRADYCYJNY PEŁNOTŁUSTY NATURALNIE
PEŁNOTŁUSTY
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, złoty, żółty, biały, szary, czarny,
brązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.25, 03.04.01, 03.04.24, 03.04.26,
03.07.07, 03.07.24, 03.04.02, 03.07.20, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 29 ser, produkty serowarskie.
(111) 314737
(220) 2018 03 06
(210) 483171
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) MAR‑BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) M MAR BUD
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 budownictwo.
(111) 314738
(151) 2018 10 05

(220) 2018 03 07
(441) 2018 05 21

(210) 483222
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(732) ROSIŃSKI PAWEŁ PAMA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Antybutelka
(510), (511) 21 pojemniki elastyczne z tworzyw sztucznych na na‑
poje, bidony, buteleczki, butelki na napoje dla podróżnych, termo‑
sy, naczynia do picia, butelki z tworzyw sztucznych, butelki nie ze
szkła, metalu lub gumy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna opakowań,
tworzyw sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, sprzedaż hur‑
towa i detaliczna za pośrednictwem Internetu opakowań, tworzyw
sztucznych, wyrobów z tworzyw sztucznych, promocja sprzedaży,
informacja handlowa, usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re‑
klamowych, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towa‑
rów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, pro‑
mocja sprzedaży, kreowanie wizerunku towaru i usługi, usługi public
relations, 45 udzielanie licencji na prawa własności intelektualnej,
w szczególności licencjonowanie znaków towarowych, zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trze‑
cich.
(111) 314739
(220) 2018 03 07
(210) 483225
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) JABŁOŃSKA KLAUDIA, Częstochowa, PL.
(540) WARSAWAY
(510), (511) 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki,
majtki, odzież męska, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, legginsy,
kostiumy kąpielowe, piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe.
(111) 314740
(220) 2018 03 08
(210) 483254
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE, Warszawa, PL.
(540) ASTROGPS
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reda‑
gowanie tekstów reklamowych, promowanie wydarzeń specjalnych,
marketing imprez i wydarzeń, organizacja konkursów w celach rekla‑
mowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostęp‑
nianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu uprasz‑
czania transakcji biznesowych, dostarczanie przewodników rekla‑
mowych do przeszukiwania konsultowanych online, reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodni‑
ka online do przeszukiwania, udostępnianie online przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą‑
cych handel online w Internecie, 41 usługi wydawnicze i reporter‑
skie, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo‑
we, w Internecie, multimedialne wydania czasopism, multimedialne
wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż reklamowe], pro‑
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
publikacja broszur, publikacja czasopism, publikacja elektroniczna
on‑line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych onli‑
ne, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja
i redagowanie książek, publikacja kalendarzy, publikacja kalendarzy
imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do
pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publika‑
cja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja recenzji onli‑
ne w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników
elektronicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za
pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikacje multime‑
dialne, publikowanie broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy
informacyjnych, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publiko‑
wanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowa‑
nie dokumentów, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla‑
mowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Interne‑
cie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicz‑
ne, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publiko‑
wanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie katalogów
dotyczących podróży, publikowanie książek, publikowanie książek,
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czasopism, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czaso‑
pism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism, gazet,
publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publiko‑
wanie plakatów, publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez
podróżnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio‑
wych, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publiko‑
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie ulotek,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż rekla‑
mowe, sprawozdania wiadomości, udostępnianie elektronicznych
publikacji online, udostępnianie publikacji online, udostępnianie pu‑
blikacji elektronicznych, udostępnianie z globalnej sieci komputero‑
wej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, usługi pi‑
sania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe,
usługi reporterskie, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), wydawanie biuletynów, wydawa‑
nie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz‑
nej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie przewod‑
ników turystycznych, usługi edukacyjne i instruktażowe, informacja
dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizo‑
wanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie wykładów,
organizowanie i prowadzenie wykładów, planowanie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Interne‑
cie, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa‑
nie konkursów, usługi przewodników po programach telewizyjnych,
usługi elektronicznych przewodników po programach, 42 usługi
w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do tworzenia elektronicznych
przewodników po programach telewizyjnych, projektowanie i opra‑
cowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po
programach telewizyjnych, pisanie programów komputerowych, pi‑
sanie oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogra‑
mowania komputerowego, programowanie komputerowe do prze‑
twarzania danych, programowanie oprogramowania do reklamy
online, programowanie oprogramowania do portali internetowych,
chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie
oprogramowania do platform internetowych, programowanie opro‑
gramowania do zarządzania bazami danych, programowanie opro‑
gramowania do importowania danych i zarządzania nimi, programo‑
wanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie programów do przetwarzania danych, projektowa‑
nie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowa‑
nie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opraco‑
wywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, pro‑
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego baz
danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dzie‑
dzinie aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie progra‑
mów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowy‑
wanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opraco‑
wywanie systemów nawigacyjnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do planowania tras, projektowanie i opracowywa‑
nie słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie opro‑
gramowania do elektronicznych przewodników po programach tele‑
wizyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do
importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowy‑
wanie elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń
językowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom‑
puterowego, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowa‑
nie komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowych
baz danych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, projek‑
towanie portali sieciowych, projektowanie programów do przetwa‑
rzania danych, projektowanie programów komputerowych, projek‑
towanie stron domowych i witryn internetowych, projektowanie
stron głównych, projektowanie stron internetowych, tworzenie
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i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie wi‑
tryn internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, tworzenie oprogramowania komputera, two‑
rzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie programów do
przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych do
przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, two‑
rzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworze‑
nie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie
zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i In‑
ternetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi
opcjami wyszukiwania, usługi w zakresie tworzenia witryn interneto‑
wych, utrzymywanie baz danych, usługi naukowe i technologiczne,
udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych
z komputerowej bazy danych lub Internetu, dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z moż‑
liwością wyszukiwania, tworzenie map GPS, przygotowywanie map
cyfrowych, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, doradztwo
astronomiczne, doradztwo w dziedzinie fizyki, usługi doradcze
w dziedzinie fizyki.

(111) 314741
(220) 2018 03 08
(210) 483270
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno, PL.
(540) WODO‑ZAURY
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.15,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki do pielęgnacji
włosów i ciała, szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe do
celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne środki do pielęgna‑
cji, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.
(111) 314742
(220) 2017 06 20
(210) 471163
(151) 2018 09 13
(441) 2017 11 06
(732) WILK‑ŚLUSARCZYK SYLWIA, Radom, PL.
(540) WILKIdwa fashion design sukienkowo www.wilkidwa.pl
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 02.03.05, 02.03.06, 26.01.14,
03.07.01, 25.01.19
(510), (511) 25 długie luźne stroje, gorsety, kołnierzyki przypinane,
koszule, kurtki [odzież], odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, okry‑
cia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski [odzież], pelerynki,
spódnice, spódnico‑spodenki, sukienka na szelkach do noszenia na
bluzkę, swetry, szale, szaliki, 40 szycie odzieży na miarę.
(111) 314743
(220) 2017 05 11
(210) 471492
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków, PL.
(540) Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, w tym
biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, figurki z metali
nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe w tym pudełka meta‑
lowe, emblematy do pojazdów metalowe, 9 automaty biletowe, dys‑
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ki do rejestracji danych, dyski kompaktowe, w tym audio‑wideo oraz
komputerowe w tym CD–ROM, CD‑RW, dyski magnetyczne, magne‑
tyczne nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy
(błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompakto‑
we (audio‑video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozy‑
tywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci kom‑
puterowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy
ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, fi‑
gurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudeł‑
ka z metali szlachetnych, 16 wyroby do pakowania i przechowywa‑
nia, dekoracyjne, biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu,
afisze, plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety,
w tym bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papiero‑
we, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, etykiety nie
z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pako‑
wania, formularze, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, karty pocz‑
towe, katalogi, koperty, komiksy, książki, magazyny, mapy geogra‑
ficzne, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki
reklamowe, nalepki, notatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki
kserograficzne, odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki,
przewodniki, przybory do pisania, publikacje drukowane, ramki na
fotografie, reprodukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe,
skrypty, sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, śpiewni‑
ki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, torby do
pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne w zakresie map,
atlasów i przewodników, wydawnictwa papierowe, wyroby papierni‑
cze i introligatorskie, zakładki do książek, znaczki pocztowe, 18 wyro‑
by galanteryjne ze skór i imitacji skór, pudełka ze skóry lub imitacji
skóry, sakwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole i parasolki,
pokrowce na parasole, walizki, torby, w tym torby na zakupy, torby
nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki, 25 odzież, obuwie, na‑
krycia głowy, 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, w tym w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie infor‑
macji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla osób
trzecich, public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towarów
i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów,
druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tek‑
stów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla‑
my korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktu‑
alnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośni‑
ków reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych,
usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystry‑
bucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, promocja gospodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gmi‑
ną, w tym: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz to‑
warów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz
jego produktów w szczególności produktów regionalnych, promo‑
wanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie im‑
prez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, ple‑
nerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych
oraz usług promocji Miasta organizowane lub współorganizowane
przez Miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na ka‑
setach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicz‑
nego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego
w celu promocji Miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji i wystaw
w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wy‑
staw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamo‑
wych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami, giełdami,
aukcjami pokazami, targami i konkursami, organizowanie i prowa‑
dzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów
gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakre‑
sie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie do sprzedaży
i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych,
odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek, upominków, gadżetów
o charakterze reklamowym, flag, sztandarów i proporców reklamo‑
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wych, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydaw‑
nictw papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i in‑
troligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, breloków,
ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne lub towary promują‑
ce miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach,
w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem
środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez sieć
komputerową, projektowanie materiałów, ogłoszeń, gadżetów
i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, admini‑
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości
biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym oraz nad
majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy
finansowe, doradztwo i informacja finansowa, w tym pomoc w oce‑
nie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem
gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobro‑
czynne poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów,
koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez,
izby rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie, usługi
kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazy‑
nowych, wynajmowanie magazynów, organizowanie wycieczek,
usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi pilotów wycieczek,
pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja
miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, trans‑
port rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, spacerowe
rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejo‑
wy, transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycie‑
czek, organizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek
turystycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizo‑
wanie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajo‑
znawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, wypożycza‑
nie samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów
kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży, turystyka
[zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi przewodników turystycznych, usługi planowania podróży, usługi
rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w zakre‑
sie udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, impre‑
zach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, or‑
ganizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach
teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku, usługi z zakresu kultury, w tym: usługi muze‑
ów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi
organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia
i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konfe‑
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości oko‑
licznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkur‑
sów piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowa‑
nie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyj‑
nych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi dystrybucji
biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane z organizacją
wypoczynku, usługi z zakresu sportu w tym organizowanie zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojaz‑
dów, wynajmowanie stadionów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, usługi wydawnicze, w tym publikowanie książek i publiko‑
wanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań
na kasetach i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi
z zakresu rozrywki, usługi edukacyjne w żłobkach, przedszkolach
i szkołach, 42 wzornictwo przemysłowe.

(111) 314744
(220) 2017 07 11
(210) 473937
(151) 2018 08 24
(441) 2018 03 19
(732) Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen, DE.
(540) Hybridbeam
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, w szczególności bele
stalowe, zespolone belki stalowo‑betonowe i materiały kompozy‑
towe, kosze zbrojeniowe, materiały budowlane z metalu i betonu,
głównie składające się z metalu w zespoleniu z betonem, 19 beton,
w szczególności beton samozagęszczalny o wysokiej wytrzymałości,
materiały betonowo‑kompozytowe, betonowe elementy budowla‑

508

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z beto‑
nu i metalu, głównie składające się z betonu w połączeniu z metalem,
42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe‑
go, usługi w zakresie inżynierii lądowej, w szczególności analizy kon‑
strukcji w zakresie budowlanych obiektów naziemnych.

(111) 314745
(220) 2018 03 09
(210) 483332
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SKOWRONEK MARCIN PPHU SKOWRONEK, Mirów, PL.
(540) ORLIK GOŚCINIEC & ZAJAZD
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.01, 07.01.24
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kate‑
ringowe, tymczasowe zakwaterowanie, rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, restaura‑
cje, motele, zajazdy, gościniec, pensjonat, agroturystyka, schroniska,
schroniska młodzieżowe, hotele, domy wycieczkowe, kempingi.
(111) 314746
(220) 2018 03 09
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LEPSZY BŁYSK W OKU NIŻ NA TWARZY
(540)

(210) 483342

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 02.01.23, 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do
higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 314747
(220) 2018 03 09
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) RAZ, DWA, TRZY, KRYJESZ TY!
(540)

(210) 483343

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
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przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do
higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.

(111) 314748
(220) 2018 03 12
(210) 483371
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ
ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno, PL.
(540) SilTAC EC
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, nawozy, nawozy doglebowe i dolistne, stymulatory wzro‑
stu roślin, chemikalia do stosowania w pestycydach, chemikalia do
użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, dodatki chemiczne
do fungicydów, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób
roślin, dodatki glebowe, fosforany [nawozy], materiały poprawiają‑
ce kondycję gleby, naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, podłoża hodowlane, odżywki dla roślin, preparaty do
wzmacniania roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, prepara‑
ty do nawożenia gleby, preparaty bakteryjne do celów rolniczych,
środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], produkty chemiczne do
hamowania rozwoju chwastów, produkty chemiczne do podtrzy‑
mywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne stosowa‑
ne w leczeniu chorób roślin, produkty mineralne do użytku w ho‑
dowli roślin, środki zabezpieczające dla roślin, środki zwiększające
plony upraw, zaprawy do nasion, chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 5 środki do zwal‑
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki wabiące
insekty, preparaty do niszczenia szkodników, środki do odstraszania
owadów i robactwa, środki do tępienia szkodników, środki owado‑
bójcze, insektycydy do użytku domowego, insektycydy do użytku
w rolnictwie, środki algobójcze, trucizny, preparaty przeciwpaso‑
żytnicze, biocydy, fumiganty, larwicydy, kadzidełka do odstraszania
owadów, lepy na muchy, paski pokryte klejem do stosowania prze‑
ciwko robactwu, spraye przeciw owadom, zawieszki odstraszające
owady, chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady, środ‑
ki do zwalczania owadów, środki do zwalczania roztoczy.
(111) 314749
(220) 2018 03 16
(151) 2018 09 07
(441) 2018 04 30
(732) KELVINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) KELVINTECH
(540)

(210) 483622

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, niebieski
(531) 01.03.02, 01.03.12, 15.03.09, 01.15.17, 26.05.04, 26.05.13,
26.05.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa za pośrednictwem
sieci Internet w związku z systemami HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja) i systemami chłodniczymi, częściami, urządzenia‑
mi i akcesoriami do tych systemów, w szczególności: siłownikami,
sterownikami, czujnikami, zaworami, regulatorami, termostatami,
sygnalizatorami, armaturą grzejnikową, instalacjami grzewczymi,
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instalacjami wodnymi, detektorami, przetwornikami, presostatami,
ciepłomierzami, cewkami do zaworów elektromagnetycznych, kry‑
zami pomiarowymi, klimatyzatorami, nagrzewnicami, osuszaczami
powietrza, wentylatorami, wymiennikami ciepła, grzałkami, palnika‑
mi, kotłami wodnymi, kurtynami powietrznymi, rooftopami, filtrami,
rurami, mufami, elementami łączącymi, przepustnicami, spoiwami,
czyścikami, otulinami, matami izolacyjnymi, kolanami, obejmami,
pompami obiegowymi, urządzeniami regulacyjno‑pomiarowymi.

(111) 314750
(220) 2018 03 12
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) SZULIM WIESŁAW ROSZ, Sulejówek, PL.
(540) ROSZ
(540)

(210) 483377
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(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie,, 35 rekla‑
ma, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie dzia‑
łalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.

(111) 314753
(220) 2018 03 13
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540) KOIMEX We deliver quality
(540)

(210) 483433

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 teczki, saszetki męskie, biodrowe, plecaki, kosmetycz‑
ki, torby, pokrowce na garnitur.

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie maga‑
zynów.

(111) 314751
(220) 2018 03 12
(210) 483401
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT, Łódź, PL.
(540) OP
(540)

(111) 314754
(220) 2018 03 13
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540) KOIMEX
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.22, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 6 drobne pojedyncze wyroby metalowe, takie jak: haki,
zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do namiotów, strzemio‑
na, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki po oblodzonych na‑
wierzchniach, słupki kotwiczące, wsporniki, kotwy, urządzenia zacze‑
powe, belki zaczepowe, zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie
i drabiny, napinacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, ba‑
rierki rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy i za‑
wiesia do przenoszenia ładunków, drabiny metalowe, 9 urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla
ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach,
takie jak szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki
do pracy w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących
na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy pomoc‑
nicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, haki, zawiesia,
urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy
giętkiej, bloczki podciągowe, odzież i obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, odzież ochronna, rękawice ochronne, obuwie ochron‑
ne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, kaski ochronne, osłony
twarzy, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe,
drzewołazy, słupołazy, 22 liny, sznury, pasy i zawiesia do transportu
ładunków niemetalowe, sieci, drabiny linowe, namioty, torby i worki
z materiałów tekstylnych.
(111) 314752
(220) 2018 03 12
(210) 483405
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PERSPEKTYWICZNE gatunki w ogrodnictwie
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13

(210) 483434

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie maga‑
zynów.
(111) 314755
(220) 2018 03 13
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) SIUDUT MONIKA, Kraków, PL.
(540) DEADlift SINCE 2014
(540)

(210) 483444

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.24, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.03, 26.11.13, 09.01.10, 02.01.08,
02.01.16, 02.01.23
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 314756
(220) 2018 03 13
(210) 483461
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) E&amp;MC Comp
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, 41 kursy szko‑
leniowe, kursy instruktażowe, podyplomowe kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy szkoleniowe w zakre‑
sie oprogramowania komputerowego, kursy szkoleniowe w zakresie
oprogramowania urządzeń mobilnych.
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(111) 314757
(220) 2018 03 13
(210) 483465
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) Shanghai SanNiu Food. Co. Ltd., Huating Town, CN.
(540) SANNIU
(540)

(531) 14.07.09, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.08
(510), (511) 30 herbatniki, ciastka, gofry, ciasta, wyroby cukiernicze,
ciastka Ptifurki [ciasteczka], chleb, tarty, herbatniki słodowe, placki,
krakersy.
(111) 314758
(220) 2018 03 13
(210) 483470
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) pedia‑biotic
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, minerały,
substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne
i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety zawierające
białko, prebiotyki.
(111) 314759
(220) 2018 03 15
(210) 483601
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) VERSACO s.r.o., Hnúšt’a, SK.
(540) VERSACO
(510), (511) 1 preparaty odmrażające do szyb i do zamków samo‑
chodowych, szpachlówka do karoserii, klej do uszczelek samo‑
chodowych, mieszanki do naprawiania opon, ciecze chłodzące do
chłodnic, 3 preparaty pielęgnacyjne do samochodów, szampony
samochodowe, płyny do mycia wszystkich rodzajów silników, płyny
do szyb, środki do czyszczenia tapicerek, preparaty do mycia felg,
płyny do spryskiwaczy, wosk samochodowy, środki zapachowe, 5 sa‑
mochodowe zapachy i odświeżacze powietrza, 8 skrobaki do szyb
i okien, w szczególności samochodowych, 12 kołpaki samochodowe,
koła pojazdów, błotniki i spojlery do pojazdów, bagażniki i boksy po‑
jazdów, opony, elementy karoserii pojazdów, wycieraczki samocho‑
dowe i pióra do wycieraczek, osłony boczne pojazdów, klocki hamul‑
cowe, pokrowce do pojazdów, ochraniacze zderzaków, uchwyty na
narty i rowery, urządzenia antywłamaniowe oraz inne części i akce‑
soria do pojazdów zawarte w tej klasie, 20 niemetalowe ramki tablic
rejestracyjnych, niemetalowe tablice rejestracyjne, kliny pod koła
niemetalowe, 21 skrobaki i szczotko‑skrobaki samochodowe, 27 dy‑
waniki i maty samochodowe, wykładziny samochodowe z tworzyw
sztucznych, wykładziny bagażnikowe z tworzyw sztucznych.
(111) 314760
(220) 2018 03 15
(210) 483605
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SUSZCZYŃSKI‑RODRIGUEZ KONRAD, Kraków, PL.
(540) DIAMANT VOGUE Amour ENERGY DRINK Classe est un
avantage LUXURY &amp; FASHION ENERGY DRINK
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny, srebrny, szary
(531) 19.03.01, 26.03.01, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esen‑
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemo‑
niada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezal‑
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalko‑
holowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania na‑
pojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane,
napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbo‑
gacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napo‑
je z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy
[napój], preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilla, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop
do lemoniady, syropy do napojów, winogrona‑moszcz, niesfermen‑
towany, woda [napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji
wody gazowanej, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mi‑
neralnej, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa.

(111) 314761
(220) 2018 03 16
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) TYRPA NATALIA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Smart Mama
(540)

(210) 483646

Kolor znaku: zielony
(531) 02.03.23, 02.03.02, 26.11.02, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby], do‑
zowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzwonki wiatrowe [deko‑
racja], etykiety z tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania, nieme‑
talowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania,
haki do zasłon, kojce, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci,
kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, krążki z tworzyw sztucz‑
nych do zasłon [na linki], krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaleto‑
we], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty do spania, nadmuchiwane meble, nakrętki nieme‑
talowe do butelek, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci
inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych,
inne niż pościel, osprzęt niemetalowy do łóżek, parawany [meble],
podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dmucha‑
ne do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do
celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt,
poduszki do karmienia, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz‑
nych, pokrowce na odzież [szafa], posążki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej,
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prowadnice do zasłon,
przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, skrzynki
na zabawki, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki
na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze
schowkami, szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], taborety, ta‑
borety ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, toaletki, wieszaki
i haczyki na ubrania, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki‑poduszki
dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki dla niemow‑
ląt, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, 24 bie‑
lizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce,
bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, ceraty [obrusy],
chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry,
lambrekiny [falbany do łóżek], moskitiery, narzuty na łóżka, narzu‑
ty na łóżka [lambrekiny], obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka,
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pledy podróżne, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na
stół z materiałów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, po‑
krycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tekstylne
ręczniki do twarzy, wkładki do śpiwora.

(111) 314762
(220) 2018 03 16
(210) 483653
(151) 2018 10 03
(441) 2018 04 23
(732) ATMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ATMO
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia pneumatyczne‑produkcja, 35 usługi sprze‑
daży narzędzi pneumatycznych, 37 naprawa narzędzi pneumatycz‑
nych.
(111) 314763
(220) 2018 03 16
(210) 483655
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) TYRPA NATALIA, Bielsko-Biała, PL.
(540) SmartMama
(510), (511) 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby], do‑
zowniki stałe do ręczników niemetalowe, dzwonki wiatrowe [deko‑
racja], etykiety z tworzyw sztucznych, haczyki na ubrania, nieme‑
talowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania,
haki do zasłon, kojce, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci,
kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, krążki z tworzyw sztucz‑
nych do zasłon [na linki], krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaleto‑
we], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla
dzieci, materace, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty do spania, nadmuchiwane meble, nakrętki nieme‑
talowe do butelek, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci,
inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych,
inne niż pościel, osprzęt niemetalowy do łóżek, parawany [meble],
podgłówki, wałki, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dmucha‑
ne do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do
celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt,
poduszki do karmienia, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz‑
nych, pokrowce na odzież [szafa], posążki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, po‑
ziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, prowadnice do zasłon,
przewijaki, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, skrzynki
na zabawki, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki
na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze
schowkami, szafy wnękowe, szkło srebrzone [lustra], taborety, ta‑
borety ze schodkiem [meble], tace niemetalowe, toaletki, wieszaki
i haczyki na ubrania, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki‑poduszki
dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki dla niemow‑
ląt, zamknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, 24 bie‑
lizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce,
bielizna stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, ceraty [obrusy],
chusteczki do nosa z materiałów tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry,
lambrekiny [falbany do łóżek], moskitiery, narzuty na łóżka, narzu‑
ty na łóżka [lambrekiny], obicia ścienne z materiałów tekstylnych,
osłony do łóżek dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka,
pledy podróżne, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na
stół z materiałów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, po‑
krycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
prześcieradła na łóżka, ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiworki dla
niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory, tekstylne
ręczniki do twarzy, wkładki do śpiwora.
(111) 314764
(220) 2018 03 20
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET GDAŃSKI

(210) 483751

511

(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały, ciemnozielony
(531) 02.09.25, 05.03.11, 05.03.14, 24.09.09, 24.09.05, 24.13.04,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych stu‑
diów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugie‑
go stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edu‑
kacji, 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, infor‑
macja 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 dzia‑
łalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowania
kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych,
poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obo‑
zów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i pro‑
wadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi
tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego,
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 peda‑
gogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowy‑
wania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi orga‑
nizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.
(111) 314765
(220) 2018 03 20
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) CHEMIA UG
(540)

(210) 483752

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 24.13.03, 24.09.05, 24.09.09, 29.01.12, 19.11.04, 19.11.25,
27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych stu‑
diów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugie‑
go stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edu‑
kacji, 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, infor‑
macja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
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przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie dzia‑
łalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowania
kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych,
poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obo‑
zów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i pro‑
wadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi
tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego,
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 peda‑
gogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowy‑
wania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi orga‑
nizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(111) 314766
(220) 2018 03 20
(210) 483798
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) STACHURA ELŻBIETA FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA
OKSEL, Katowice, PL.
(540) OKSEL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn przemysło‑
wych i budowlanych, demontaż maszyn, przegląd maszyn, regene‑
racja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, remont i reno‑
wacja maszyn, rozbiórka maszyn przemysłowych, serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn
na potrzeby inżynierii wodno‑lądowej, usługi w zakresie wypoży‑
czania maszyn budowlanych, podnośników, podestów ruchomych,
zwyżek, montaż [instalacja] instalacji maszynowych, budowa funda‑
mentów dla konstrukcji maszyn przemysłowych, montaż instalacji
przemysłowych, montaż instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, naprawa i konserwacja instalacji ga‑
zowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, budowa i konserwacja
rurociągów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, wy‑
najem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi, 39 przeprowadzki,
logistyka transportu, transport i składowanie, usługi przeprowadzek
przemysłowych [transport], pakowanie artykułów do transportu,
wynajmowanie pojemników do transportu, wynajem przenośnych
kontenerów magazynowych, wynajem skrzyń, usługi doradcze
i informacyjne związane z transportem, załadunek i rozładunek to‑
warów, wypożyczanie wózków widłowych, chroniony transport
przedmiotów wartościowych, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, magazynowanie elektronicznych nośników danych
lub dokumentów, pakowanie towarów, usługi pomocy drogowej
w przypadku awarii pojazdów, wypożyczanie kontenerów magazy‑
nowych.
(111) 314767
(220) 2018 03 21
(210) 483824
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) AGAWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) AGAWA.PL
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 2 tusze drukarskie, tusze do drukarek, tusze do ploterów,
tusze do kopiarek, tonery do drukarek, tonery do kopiarek, farby
drukarskie, tusze do drukowania na podłożu innym niż papierowe,
płyny udrażniające i czyszczące do drukarek i ploterów, kartridże do
drukarek, kartridże do kopiarek, kartridże czyszczące, gotowe zesta‑
wy do napełniania kartridży tuszem lub tonerem, atramenty dru‑
karskie, atramenty do drukarek, atramenty do ploterów, atramenty
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solwentowe, atramenty sublimacyjne, 16 papiery do drukarek kom‑
puterowych, do ploterów, do kopiarek, do wydruku fotografii, papie‑
ry termotransferowe, tektura i wyroby z tektury nie ujęte w innych
klasach, materiały fotograficzne, książki, gazety, czasopisma, druki,
materiały introligatorskie, dyplomy, etykiety, etykiety do nośników
danych, naprasowanki i płótna do naprasowania, folie do drukarek
komputerowych, do ploterów, do kopiarek, do laminowania, folie do
zabezpieczania wydruków, atramenty, taśmy nasączone tuszem, ka‑
sety z taśmami nasączonymi tuszem, taśmy do drukarek igłowych,
do drukarek termotransferowych, do faksów termotransferowych,
taśmy do kas fiskalnych i do kalkulatorów, taśmy do maszyn do pi‑
sania, materiały piśmienne, artykuły, sprzęt i urządzenia biurowe
z wyjątkiem mebli, maszyny biurowe do pisania, niszczarki do użyt‑
ku biurowego, bindownice, termobindownice, grzbiety do bindo‑
wania, okładki do bindowania, laminatory, podstawki i uchwyty pod
dokumenty, wizytówki, identyfikatory, noże do papieru, gilotyny do
papieru, zszywki, zszywacze, dziurkacze, spinacze, urządzenia do
usuwania zszywek, wzorniki kolorów, kolorymetry, tablice z arkusza‑
mi do prezentacji wizualnej (flipchart), ekrany projekcyjne, wskaźni‑
ki, markery, tablice biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pako‑
wania nie ujęte w innych klasach, matryce, 35 usługi sprzedaży ar‑
tykułów spożywczych i przemysłowych, również za pośrednictwem
Internetu, usługi sprzedaży komputerów, urządzeń elektronicznych,
sygnalizacyjnych, pomiarowych, przetwarzania danych, obliczenio‑
wych, medycznych i analitycznych, również za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących, również za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży
artykułów biurowych, również za pośrednictwem Internetu, usługi
sprzedaży akcesoriów do prezentacji wizualnej, również za pośred‑
nictwem internetu, usługi reklamowe.

(111) 314768
(220) 2018 03 21
(210) 483868
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 04
(732) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) DRZEWO POKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 02.07.12, 02.07.23, 05.01.05, 05.01.16, 01.15.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczną w zakresie poprawy
jakości życia seniorów, usługi reklamowe obejmujące promowa‑
nie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie
problemów osób starszych, usługi reklamowe ukierunkowane na
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie towarów i usług dla seniorów, reklama, rozpowszech‑
nianie materiałów promocyjnych oraz reklamowych, badania opinii
społecznej, informacja o powyższych usługach, 41 organizowanie
konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
kulturalnych, rozrywkowych i zawodowych, organizowanie konkur‑
sów za pośrednictwem Internetu, organizowanie konkursów w dzie‑
dzinie działań i inicjatyw zmierzających do poprawy jakości życia
osób starszych, organizowanie ceremonii przyznawania nagród za
osiągnięcia, usługi w zakresie organizowania uroczystości i spotkań
odbywających się na żywo, usługi organizowania imprez, prezen‑
tacji i pokazów, warsztatów, gal, widowisk, nauczanie, kształcenie,
rozrywka, nauczanie w dziedzinie poprawy zdrowia, edukacja w za‑
kresie podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie poprawy
warunków i jakości życia seniorów, usługi edukacyjne mające na celu
zapobieganie niepełnosprawności, nauczanie oraz usługi szkolenio‑
we w zakresie zdrowia, zdrowego żywienia i bezpieczeństwa żyw‑
ności, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, usługi w zakresie
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kultury, zajęcia kulturalne, usługi rekreacyjne dla osób starszych, do‑
starczanie informacji o konkursach, imprezach, warsztatach, poka‑
zach, rozrywce, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne
on‑line, usługi w zakresie publikacji książek, czasopism, druków, pe‑
riodyków i tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych i video, informacja
o powyższych usługach.

(111) 314769
(220) 2018 03 22
(210) 483894
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 04
(732) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Mediplan
(510), (511) 36 ubezpieczenia, doradztwo w sprawach ubezpiecze‑
niowych, informacja o ubezpieczeniach, likwidacja szkód w zakresie
ubezpieczeń, maklerstwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, tworzenie funduszy, w tym funduszy na cele dobroczynne,
ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia na życie oraz komunikacyjne,
usługi świadczeń emerytalnych, usługi ubezpieczeniowe świadczo‑
ne przez portal internetowy, ubezpieczenia medyczne, gwaranto‑
wanie płatności kosztów leczenia na rzecz podróżnych z zagranicy,
gwarantowanie pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych,
usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotny‑
mi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami tu‑
rystycznymi, 44 organizowanie leczenia medycznego, zapewnianie
leczenia medycznego.
(111) 314770
(220) 2018 03 22
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn, PL.
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII
(540)

(210) 483901

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnozielony, żółty, czarny, biały,
czerwony, niebieski, zielony
(531) 03.02.01, 03.02.24, 03.02.25, 03.02.28, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amulety
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżuteria fanta‑
zyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria),
broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, biżuteria, w tym
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wyko‑
nana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz‑
lachetnych, 25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo,
kurtki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież,
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska,
sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry,
skarpetki, szale, szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 danie
gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, dal (indyjskie danie z ro‑
ślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owocowe, go‑
towe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki skła‑
dające się głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów,
konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane warzy‑
wa, konserwowe owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, na‑
siona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych
w puszce, olej i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej seza‑
mowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na ba‑
zie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
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słodycze, zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa,
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożyw‑
czych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, cate‑
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu
fast‑food na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
bary, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], bary sałatkowe, dostarcza‑
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi ka‑
teringowe dla firm, katering obejmujący żywność i napoje na bankie‑
ty, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach .

(111) 314771
(220) 2018 03 22
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn, PL.
(540) Desi Bazaar KOLOROWY SMAK INDII
(540)

(210) 483903

(531) 03.02.01, 03.02.24, 03.02.25, 03.02.28, 27.05.01
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amulety
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżuteria fanta‑
zyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria),
broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, biżuteria, w tym
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wyko‑
nana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz‑
lachetnych, 25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo,
kurtki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież,
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska,
sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry,
skarpetki, szale, szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 danie
gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, dal (indyjskie danie z ro‑
ślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owocowe, go‑
towe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki skła‑
dające się głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów,
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konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane warzy‑
wa, konserwowe owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, na‑
siona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych
w puszce, olej i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej seza‑
mowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na ba‑
zie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
słodycze, zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa,
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożyw‑
czych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, cate‑
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu
fast‑food na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
bary, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], bary sałatkowe, dostarcza‑
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi ka‑
teringowe dla firm, katering obejmujący żywność i napoje na bankie‑
ty, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.

konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane warzy‑
wa, konserwowe owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, na‑
siona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych
w puszce, olej i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej seza‑
mowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na ba‑
zie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
słodycze, zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa,
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożyw‑
czych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, cate‑
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu
fast‑food na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
bary, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], bary sałatkowe, dostarcza‑
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi ka‑
teringowe dla firm, katering obejmujący żywność i napoje na bankie‑
ty, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.

(111) 314772
(220) 2018 03 22
(210) 483905
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn, PL.
(540) DESI
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amulety
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżuteria fanta‑
zyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria),
broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, biżuteria, w tym
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wyko‑
nana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz‑
lachetnych, 25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo,
kurtki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież,
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska,
sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry,
skarpetki, szale, szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 danie
gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, dal (indyjskie danie z ro‑
ślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owocowe, go‑
towe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki skła‑
dające się głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów,

(111) 314773
(220) 2018 03 22
(210) 483906
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BHOJWANI NEETU DESI BAZAAR, Raszyn, PL.
(540) Desi Bazaar
(510), (511) 14 ozdoby (biżuteria), biżuteria emaliowana, amulety
(biżuteria), naszyjniki (biżuteria), biżuteria damska, biżuteria fanta‑
zyjna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, zawieszki (biżuteria),
broszki (biżuteria), bransoletki (biżuteria), biżuteria, biżuteria, w tym
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wyko‑
nana z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz‑
lachetnych, 25 akcesoria na szyję, bluzy sportowe, koszulki polo,
kurtki, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, odzież,
odzież damska, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież męska,
sari, swetry polo, odzież rekreacyjna, odzież z imitacji skóry, swetry,
skarpetki, szale, szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, szaliki, 29 danie
gotowe z mięsa, gotowe dania warzywne, dal (indyjskie danie z ro‑
ślin strączkowych), gotowe posiłki z drobiu, desery owocowe, go‑
towe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki skła‑
dające się głównie z owoców morza, mieszanki owoców i orzechów,
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konserwy, marynaty, konserwowane ryby, konserwowane warzy‑
wa, konserwowe owoce morza, przyprawy smakowe (pikle), prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, na‑
siona jadalne, nasiona przetworzone, nasiona roślin strączkowych
w puszce, olej i tłuszcz kokosowy, olej palmowy jadalny, olej seza‑
mowy, olej sojowy, olej z orzechów, oleje i tłuszcze, przekąski na ba‑
zie kokosu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie ziemniaków,
30 sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, przyprawy w proszku,
dodatki smakowe i przyprawy, sól, przyprawy i dodatki smakowe,
słodycze, zioła suszone, pikantne sosy używane jako przyprawy, go‑
towe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe
sosy, herbata, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa,
pieprz, przyprawa curry, przyprawa chili, ryż, zioła do celów spożyw‑
czych, przyprawy, przyprawy suche, 35 usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka‑
mi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży de‑
talicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z wyrobami cukierniczymi, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi kateringowe, usługi barów i restauracji,
restauracje samoobsługowe, usługi cateringu zewnętrznego, cate‑
ring w kafeteriach szybkiej obsługi, restauracje serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje oferujące
dania na wynos, usługi mobilnych restauracji, usługi barów typu
fast‑food na wynos, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem (catering), usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
bary, bary szybkiej obsługi [snack‑bary], bary sałatkowe, dostarcza‑
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi kawiarni, usługi ka‑
teringowe dla firm, katering obejmujący żywność i napoje na bankie‑
ty, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.

(111) 314774
(220) 2018 03 22
(210) 483908
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SZPAKOWSKA MAŁGORZATA GABINET LEKARSKI, Poznań, PL.
(540) ONKO‑TEAM Diagnostyka
(540)

Kolor znaku: szary, jasnozielony
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, ba‑
dania medyczne, kliniki medyczne, medyczne badania osób, usługi
opieki medycznej, usługi informacji medycznej, udzielanie informa‑
cji medycznej, usługi oceny medycznej, usługi pomocy medycznej,
świadczenie pomocy medycznej, zapewnianie leczenia medyczne‑
go, usługi poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia me‑
dycznego, usługi obrazowania medycznego, usługi klinik zdrowia
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[medyczne], udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowa‑
niu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, doradztwo medyczne w zakresie ciąży,
usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi medyczne w za‑
kresie cukrzycy, poradnictwo medyczne związane ze stresem.

(111) 314775
(220) 2018 03 22
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SANKIEWICZ GRZEGORZ, Strzegom, PL.
(540) GRUPA PERPETUM ENERGIA
(540)

(210) 483922

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, zielony, biały
(531) 01.11.15, 26.01.04, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna ze źródeł od‑
nawialnych, 35 usługi w zakresie obsługi sprzedaży i dostawy energii
elektrycznej, również za pośrednictwem umów dla innych przedsię‑
biorstw, w tym za pomocą elektronicznej i internetowej platformy,
usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie admini‑
stracja w zakresie umów sprzedaży energii elektrycznej, 37 budo‑
wa, instalowanie, konserwacja i naprawa urządzeń do wytwarzania
energii elektrycznej również ze źródeł odnawialnych, usługi dorad‑
cze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie urządzeń i instalacji elek‑
trycznych i energetycznych, nadzór budowlany, doradztwo z zakresu
remontów instalacji energii elektrycznej i słonecznej, 42 doradztwo
związane z wydajnością energii, doradztwo związane z korzystaniem
z energii, doradztwo związane z oszczędzaniem energii, projektowa‑
nie linii energetycznych i obiektów infrastruktury elektroenerge‑
tycznej oraz konstrukcji i urządzeń do wytwarzania elektryczności,
doradztwo z zakresu eksploatacji instalacji energii elektrycznej i sło‑
necznej, ekspertyzy i doradztwo w zakresie projektów urządzeń i in‑
stalacji energooszczędnych i ekologicznych.
(111) 314776
(220) 2018 03 22
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SANKIEWICZ GRZEGORZ, Strzegom, PL.
(540) PERPETUM ENERGIA
(540)

(210) 483924

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, czerwony,
pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.11.15, 01.17.02, 26.01.04, 15.01.13,
15.09.02, 01.03.02
(510), (511) 37 budowa, instalowanie, konserwacja i naprawa urzą‑
dzeń do wytwarzania energii elektrycznej również ze źródeł odna‑
wialnych, usługi doradcze, konsultacyjne i inżynierskie w zakresie
urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, nadzór budow‑
lany, doradztwo z zakresu remontów instalacji energii elektrycznej
i słonecznej, 42 doradztwo związane z wydajnością energii, do‑
radztwo związane z korzystaniem z energii, doradztwo związane
z oszczędzaniem energii, projektowanie linii energetycznych i obiek‑
tów infrastruktury elektroenergetycznej oraz konstrukcji i urządzeń
do wytwarzania elektryczności, doradztwo z zakresu eksploatacji
instalacji energii elektrycznej i słonecznej, ekspertyzy i doradztwo
w zakresie projektów urządzeń i instalacji energooszczędnych i eko‑
logicznych.
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(111) 314777
(220) 2018 03 22
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno, PL.
(540) KNITIS
(510), (511) 25 obuwie, odzież.
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(210) 483929

(111) 314778
(220) 2018 03 22
(210) 483930
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) EUROPIEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) W Chlebaku Bakery Shop
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w zakresie żywności, wyrobów pie‑
karniczych, wyrobów cukierniczych, wyrobów czekoladowych, sło‑
dyczy, ciast, deserów, wyrobów mlecznych, wyrobów na bazie mleka,
śmietany, kakao, czekolady, kanapek, dań gotowych, ciepłych prze‑
kąsek, bulionów, zup, sałatek, kawy, herbaty, czekolady, napojów,
napojów mrożonych, soków, lodów, sorbetów, 43 serwowanie i ofe‑
rowanie żywności i napojów w sklepach piekarniczo‑cukierniczych,
usługi bistro, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicz‑
nych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje,
przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, catering, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej
w systemie on‑line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 314779
(220) 2018 03 22
(210) 483932
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) Monster Energy Company, Corona, US.
(540) PREDATOR
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje gazowane oraz
napoje energetyzujące, syropy do napojów, koncentraty, proszki
i inne preparaty do sporządzania napojów, w tym napojów gazowa‑
nych i energetyzujących, piwo.
(111) 314780
(220) 2018 03 23
(210) 483940
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) JANACHOWSKA‑JABŁOŃSKA IZABELA, Warszawa, PL.
(540) IJ IZABELA JANACHOWSKA WEDDING DREAM
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, książki, kalen‑
darze, foldery, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 38 przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą terminali kompute‑
rowych i sieci internetowej, internetowy serwis informacyjny, 41 pro‑
gramy telewizyjne i radiowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie
i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.
(111) 314781
(220) 2018 03 23
(210) 483941
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) JANACHOWSKA‑JABŁOŃSKA IZABELA, Warszawa, PL.
(540) IJ IZABELA JANACHOWSKA LIFESTYLE DREAM
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 wydawnictwa, czasopisma, gazety, książki, kalen‑
darze, foldery, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 38 przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą terminali kompute‑
rowych i sieci internetowej, internetowy serwis informacyjny, 41 pro‑
gramy telewizyjne i radiowe, nauczanie i szkolenia, organizowanie
i przeprowadzanie imprez okolicznościowych, w tym ślubnych.

(111) 314782
(220) 2018 03 23
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) PANEK MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) PANEK CLINIC
(540)

Nr 2/2019
(210) 484006

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi klinik medycyny estetycznej,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi dermatologii es‑
tetycznej, usługi kosmetologii estetycznej, usługi rehabilitacji fizycz‑
nej, usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, konsultacje w zakresie
w/w usług.
(111) 314783
(220) 2018 03 26
(210) 484035
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) WOŁK GRZEGORZ, KUBIAK PATRYK TURBO SERWIS
AUTOMECHANIKA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) eco DPF clean
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, szary
(531) 05.03.15, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 40 regeneracja zużytych katalizatorów.
(111) 314784
(220) 2018 03 24
(210) 484061
(151) 2018 10 19
(441) 2018 05 28
(732) LEWANDOWSKI DARIUSZ POZCOM, Poznań, PL.
(540) pozcom
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy‑
korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: komputery,
urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie komputerowe
do e‑handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicz‑
nego, oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, oprogramo‑
wanie do zarządzania organizacją pracy, automatyczne kasy fiskalne,
terminale POS, elektryczne terminale płatnicze, terminale do płatności
elektronicznych, terminale do kart kredytowych, terminale do elek‑
tronicznego przetwarzania płatności kartami kredytowymi, terminale
płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, wagi elektroniczne, progra‑
my komputerowe, drukarki, drukarki kodów kreskowych, kasy [meble
sklepowe], rolki do kas sklepowych, 37 naprawa komputerów, konser‑
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa kas fiskalnych.
(111) 314785
(220) 2018 03 25
(210) 484071
(151) 2018 10 19
(441) 2018 05 28
(732) PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) Visum Q
(510), (511) 44 usługi laserowej korekty wzroku, usługi optyczne, do‑
pasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontaktowych,
dopasowywanie soczewek optycznych, optometria, usługi badania
wzroku, usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych,
usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań wzroku.
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(111) 314786
(220) 2018 03 26
(210) 484075
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MACROXOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, prepa‑
raty wspomagające leczenie, leki, witaminy, mineralne dodatki do
żywności do celów medycznych, mineralne wody do celów medycz‑
nych, suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecz‑
nicze, napary medyczne, herbatki medyczne, produkty biobójcze,
produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycz‑
nych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, chemiczne środki antykoncepcyjne,
błonnik pokarmowy, preparaty medyczne do odchudzania, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniejszające
apetyt, lecznicze oleje, lecznicze napoje, preparaty z mikroelemen‑
tami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety
zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko
pszczele, propolis, siemię lniane, środki przeczyszczające, syropy do
użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witamino‑
we, preparaty medyczne na porost włosów, kosmetyki do celów me‑
dycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycz‑
nych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki do skóry do celów
medycznych, maseczki do twarzy do celów medycznych, maseczki
do peelingu do celów medycznych, pudry po kąpieli do celów me‑
dycznych, pudry higieniczne do celów medycznych, środki do kąpieli
i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycznych, środki
przeciw poceniu do celów medycznych, środki do higieny intymnej
do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, preparaty do
kąpieli do celów medycznych, preparaty do leczenia trądziku, prepa‑
raty farmaceutyczne przeciw łupieżowi.
(111) 314787
(220) 2018 03 26
(210) 484076
(151) 2018 10 19
(441) 2018 05 28
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) DUTAMIN
(510), (511) 5 preparat farmaceutyczny stosowany w leczeniu dole‑
gliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.
(111) 314788
(220) 2018 03 27
(210) 484132
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) STOWARZYSZENIE WYTWÓRCÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH
Z DZIANIN WEŁNIANYCH, Świdnica, PL.
(540) Super High Quality
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.11.06, 29.01.12
(510), (511) 10 podkłady zapobiegające odleżynom, koce pod‑
grzewane elektrycznie do celów medycznych, poduszki do celów
medycznych, poduszki profilowane do celów medycznych, pasy
do celów medycznych, prześcieradła na łóżka chorych, materace
położnicze, 20 materace, 24 kołdry, poduszki, koce, pledy, 25 ocie‑
placze, ocieplacze barków, ocieplacze lędźwiowe, kamizelki, pan‑
tofle domowe, nałokietniki, nakolanniki, odzież wełniana, 45 licen‑
cjonowanie własności intelektualnej polegające na upoważnianiu
przedsiębiorców‑członków stowarzyszenia‑do sygnowania znakiem
wyrobów ujętych w klasach jak wyżej.
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(111) 314789
(220) 2018 03 27
(210) 484127
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.16, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów prze‑
mysłowych, naukowych, rolnych, ogrodniczych i leśniczych, a także
substancje chemiczne nieprzetworzone, 2 barwniki do żywności,
3 produkty kosmetyczne, toaletowe środki sanitarne, środki do pie‑
lęgnacji włosów i skóry, 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi,
produkty weterynaryjne, leki dla zwierząt, produkty higieniczne,
dietetyczne środki medyczne, preparaty do niszczenia szkodników,
środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, materiały opatrunko‑
we, pieluszki jednorazowe, żywność dla niemowląt, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, 39 dystrybucja towarów, magazynowanie
i konfekcjonowanie towarów, 41 nauczanie, prowadzenie kursów
edukacyjnych, 42 prowadzenie laboratoriów chemicznych w tym
badania kontrolne jakości leków i surowców farmaceutycznych, pro‑
wadzenie laboratoriów bakteriologicznych w tym badania kontrolne
jakości leków i surowców farmaceutycznych, 45 ochrona własności
przemysłowej: porady dotyczące własności przemysłowej, zgłosze‑
nia do ochrony prawnej przedmiotów ochrony własności przemysło‑
wej, doradztwo w sprawach spornych z zakresu ochrony własności
przemysłowej i intelektualnej, doradztwo w zakresie własności in‑
telektualnej, umowy licencyjne, zarządzanie prawami autorskimi,
wszelkie inne sprawy z zakresu ochrony własności przemysłowej i in‑
telektualnej.
(111) 314790
(220) 2018 03 27
(210) 484131
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) STOWARZYSZENIE WYTWÓRCÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH
Z DZIANIN WEŁNIANYCH, Świdnica, PL.
(540) High Quality
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny
(531) 26.01.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 podkłady zapobiegające odleżynom, koce pod‑
grzewane elektrycznie do celów medycznych, poduszki do celów
medycznych, poduszki profilowane do celów medycznych, pasy
do celów medycznych, prześcieradła na łóżka chorych, materace
położnicze, 20 materace, 24 kołdry, poduszki, koce, pledy, 25 ocie‑
placze, ocieplacze barków, ocieplacze lędźwiowe, kamizelki, pan‑
tofle domowe, nałokietniki, nakolanniki, odzież wełniana, 45 licen‑
cjonowanie własności intelektualnej polegające na upoważnianiu
przedsiębiorców‑członków stowarzyszenia‑do sygnowania znakiem
wyrobów ujętych w klasach jak wyżej.
(111) 314791
(220) 2018 03 27
(210) 484135
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) RYBKA NA RAZ
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(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 ryby, przetwory z ryb i z rybami.
(111) 314792
(220) 2018 03 28
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zakupy spożywcze na CO DZIEŃ i od ŚWIĘTA
(540)

(210) 484152

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret‑
ki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód [zamrożo‑
na woda], 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i na‑
siona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwia‑
ty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działal‑
ności gospodarczej, prace biurowe.
(111) 314793
(220) 2018 03 28
(210) 484177
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) OLEJNICZAK KONRAD, Łódź, PL.
(540) uchfit
(510), (511) 21 butelki, bidony(puste), bidony rowerowe, kubki, bu‑
telki na napoje dla podróżnych, stojaki na butelki, uchwyty do kub‑
ków, uchwyty do pojemników na napoje, przenośne, 28 przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, artykuły i sprzęt sportowy.
(111) 314794
(220) 2018 03 29
(210) 484251
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) PAWLEWSKI AMBROŻY, Konstancin‑Jeziorna, PL.
(540) Farma Bii
(510), (511) 35 usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczną w zakresie zdrowego
trybu życia, zdrowia, ekologii, zdrowej żywności, usługi reklamowe
obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość spo‑
łeczeństwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, produktów ekolo‑
gicznych, zasad zdrowego żywienia, usługi w zakresie promowania
w społeczeństwie wiedzy o ochronie środowiska, promocja sprze‑
daży, promocja sprzedaży zdrowej żywności, promocja sprzedaży
produktów pochodzących od lokalnych rolników lub z gospodarstw
ekologicznych, informacja handlowa, reklama, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie publikacji tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, usługi
w zakresie organizowania pokazów, wystaw, targów, loterii, zawo‑
dów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, rozpo‑
wszechnianie materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi
sprzedaży, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych pro‑
duktów ekologicznych, produktów rolniczych, zdrowej żywności,
książek i publikacji w formie papierowej oraz na nośnikach elektro‑
nicznych, informacja o powyższych usługach, w tym udostępnia‑
nia za pośrednictwem Internetu, 41 usługi w zakresie prowadzenia
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szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji, kongre‑
sów, sympozjów, seminariów, nauczanie i prowadzenie warsztatów
oraz pokazów w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego trybu życia,
zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej, ekologii i ochrony
środowiska, szkolenia i pokazy w zakresie sztuki kulinarnej, usługi
w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kultu‑
ralnym lub edukacyjnym, organizowanie konkursów, doradztwo
w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, usługi klubów zdro‑
wia, usługi klubów fitness, usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i pro‑
wadzenie konkursów edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych
i zawodowych, usługi rekreacyjne, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line, usługi informacyjne
dotyczące rekreacji, edukacji, wypoczynku, imprez, warsztatów, po‑
kazów, informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za
pośrednictwem Internetu, 43 usługi w zakresie zakwaterowania, or‑
ganizowanie zakwaterowania rekreacyjnego, udostępnianie miejsc
noclegowych, tymczasowe zakwaterowanie, usługi prowadzenia
pensjonatów, domów turystycznych, hoteli, moteli, kempingów, wy‑
najmowanie kwater, rezerwacja zakwaterowania, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów z produk‑
tów ekologicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, usługi prowadzenia: restauracji, kawiarni, barów,
cukierni, usługi cateringowe, przygotowywanie dań [żywność, napo‑
je] na zamówienie oraz ich dostawa, doradztwo kulinarne, usługi do‑
radcze w zakresie sztuki kulinarnej, porady dotyczące przepisów ku‑
linarnych, informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania
za pośrednictwem Internetu, 44 usługi gabinetów SPA, prowadzenie
poradnictwa w zakresie pielęgnacji ciała i urody oraz stosowania
ekologicznych artykułów pielęgnacyjnych, porady w zakresie diete‑
tyki i zdrowego odżywiania, usługi w zakresie profilaktyki i ochrony
zdrowia, usługi opieki zdrowotnej ogólnej i specjalistycznej, usługi
w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, usługi w zakre‑
sie zabiegów zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, za‑
biegów upiększających, usługi masażu, w tym masaże relaksacyjne,
lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromaterapeu‑
tyczne, masaże refleksoryczne, usługi salonów piękności, terapie
relaksacyjne, usługi w zakresie utrzymywania zdrowia i urody, usłu‑
gi indywidualnego doboru suplementów diety, usługi konsultacji
dietetycznych i doboru diety, konsultacje i doradztwo w zakresie
redukcji wagi, utrzymania wagi, programów dietetycznych, zdrowe‑
go odżywiania i ćwiczeń gimnastycznych, wyżej wymienione usługi
świadczone również w ośrodkach spa oraz farmach piękności, infor‑
macja o wyżej wymienionych usługach, w tym również za pośrednic‑
twem Internetu.

(111) 314795
(220) 2018 03 30
(210) 484320
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 110
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
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nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314796
(220) 2018 03 30
(210) 484321
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) TILISOFT VC 190
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 11.03.25, 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 neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314797
(220) 2018 03 30
(210) 484322
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 340
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
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pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314798
(220) 2018 03 30
(210) 484323
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 244
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314799
(220) 2018 03 30
(210) 484324
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 117
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
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nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314800
(220) 2018 03 30
(210) 484325
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 410
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314801
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) BOGURSKI MARCIN PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY, Koszalin, PL.
(540)
(540)

(210) 488222

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie ozda‑
biania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosme‑
tyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęsz‑
czanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Interne‑
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosme‑
tycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pie‑
lęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za po‑
mocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, ko‑
smetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy za‑
bieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców
nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tu‑
reckie, zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, zabiegi kosme‑
tyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, za‑
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, wy‑
najem sprzętu do pielęgnacji skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełnia‑
czami do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi za‑
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi woskowania ciała
w celu usuwania włosów u ludzi, usuwanie cellulitu z ciała, usługi ma‑
nicure i pedicure, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecz‑
nicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
kształtowania brwi, usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do‑
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pie‑
lęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone onli‑
ne lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi
doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielę‑
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gnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi
farbowania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryza‑
cji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wyko‑
nywania makijażu, usługi sauny na podczerwień, usługi saun, usługi
salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów oferujących opalanie
natryskowe, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych, usługi salo‑
nów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu opalania natryskowego,
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usłu‑
gi podkręcania rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pie‑
lęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji
stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, usługi opalania
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi opalania natryskowe‑
go dla ciała ludzkiego, usługi opalania natryskowego, usługi odsysa‑
nia tłuszczu, usługi nitkowania brwi, usługi męskich salonów fryzjer‑
skich, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi
woskowania ciała ludzkiego, usługi wizażystów, usługi w zakresie
usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w za‑
kresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie porad ko‑
smetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za
pomocą lasera, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakre‑
sie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji
odchudzających, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi trwałego
podkręcania rzęs, usługi terapii mikroigłowej, usługi tatuażu brwi,
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa,
usługi solariów, usługi dentystyczne, usługi medyczne, chirurgia, do‑
radztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, po‑
moc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia we‑
terynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów,
usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi
kliniki dentystycznej, wypożyczanie instrumentów stomatologicz‑
nych, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych,
usługi w zakresie wybielania zębów, usługi ortodontyczne, ambulato‑
ryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia
medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego,
analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania za‑
grożenia nowotworami, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], ba‑
dania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, bada‑
nia przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania
przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie chorób
układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycz‑
nych, badanie leków w celach medycznych, badanie leków, alkoholu
i DNA do celów medycznych, badanie na obecność narkotyków w or‑
ganizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie
rozmazu metodą PAP, badanie słuchu, chirurgia kosmetyczna, chirur‑
gia plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych,
dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopaso‑
wywanie przyrządów protetycznych, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo‑seifuku), lasero‑
we usuwanie żylaków, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, krwio‑
dawstwo, konsultacje medyczne, kompilacja raportów medycznych,
interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, informacje związa‑
ne z krwiodawstwem, informacja medyczna, implantacja (wszczepia‑
nie) włosów, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, doradztwo
związane z badaniem słuchu, doradztwo w zakresie potrzeb me‑
dycznych osób starszych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w dziedzinie rodze‑
nia, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo dotyczące psy‑
chologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, do‑
pasowywanie urządzeń ortopedycznych, dopasowywanie sztucz‑
nych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, świadczenie usług
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badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadcze‑
nie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu
płuc, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka
wystąpienia chorób układu sercowo‑naczyniowego, przeprowadza‑
nie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych
substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzanie te‑
stów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie
diagnozy chorób, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki
lub leczenia medycznego, przeprowadzanie badań medycznych, prze‑
chowywanie komórek macierzystych, porady medyczne dla osób nie‑
pełnosprawnych, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, porad‑
nictwo medyczne związane ze stresem, poradnictwo medyczne
związane z utratą słuchu, pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
pomoc medyczna, pielęgniarstwo geriatryczne, organizowanie lecze‑
nia medycznego, opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, opieka me‑
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, oferowanie terapii la‑
serowej do leczenia chorób, obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, medyczne badania osób, medyczna pielę‑
gnacja stóp, świadczenie usług medycznych, udzielanie porad me‑
dycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji żywie‑
niowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do
celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie in‑
formacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie in‑
formacji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń
lub złamanych kości, udzielanie informacji związanych z usługami me‑
dycznymi, udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn
i aparatury medycznej, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za
pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, udzielanie informacji online związanych z zapobie‑
ganiem chorobom układu sercowo‑naczyniowego i wylewom, udzie‑
lanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę,
udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, udzielanie infor‑
macji medycznej, udostępnianie wsparcia medycznego przy monito‑
rowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udostępnianie
raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie infor‑
macji on‑line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji me‑
dycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, testy ciążowe, terapia ciepłem [me‑
dyczna], terapia ajurwedyjska, terapia Gua Sha polegająca na skroba‑
niu skóry, szpitale, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych dla osób potrzebujących, usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi banków tkanek
oka, usługi banków spermy, usługi banków krwi, usługi banku krwi pę‑
powinowej, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usłu‑
gi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewo‑
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit,
usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, usługi badań mammograficznych, usługi badań krwi, usługi
badania korzystania z leków, usługi badania cukrzycy, usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem osób, usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz
medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem doty‑
czącym nowotworów, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek
pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów medycznych w zakresie
analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi kurortów [me‑
dyczne], usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi klinik medycznych,
usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi indywidual‑
nych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi gine‑
kologiczne, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi doradztwa tech‑
nicznego dotyczącego zdrowia, usługi doradztwa medycznego
świadczone przez domy opieki, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych,
usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi
doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze
w zakresie chirurgii, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produk‑
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tów medycznych, usługi doradcze dotyczące problemów medycz‑
nych, usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi
doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi doradcze doty‑
czące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące aparatu‑
ry i przyrządów medycznych, usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi nastawiania kości,
usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi
medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne związa‑
ne z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usuwa‑
niem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi me‑
dyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
ludzkich, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi me‑
dyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała
ludzkiego, usługi medyczne w zakresie cukrzycy, usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu
sercowo‑naczyniowego, usługi medyczne w zakresie badań przesie‑
wowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego,
usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w dziedzi‑
nie nefrologii, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medy‑
cyny alternatywnej, usługi lekarskie, usługi leczenia w zakresie płod‑
ności człowieka, usługi leczenia medycznego świadczone przez domy
opieki, usługi laserowej korekty wzroku, usługi w zakresie badań me‑
dycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie
audiologii, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi udostępniania
placówek medycznych, usługi transtelefonicznego monitorowania
serca, usługi testów audiologicznych, usługi terapii chelatowej, usługi
telemedyczne, usługi spa medycznych, usługi psychiatryczne, usługi
prywatnych szpitali, usługi poradnictwa medycznego, usługi podolo‑
ga, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi paramedyczne,
usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi
opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi opieki
medycznej, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad cho‑
rymi dziećmi, usługi okulistyczne, usługi oddawania nasienia ludzkie‑
go, usługi oceny medycznej, usługi obrazowania medycznego, wypo‑
życzanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia,
wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, wypo‑
życzanie sprzętu medycznego, wypożyczanie medycznych urządzeń
rentgenowskich, wypożyczanie instrumentów medycznych, wypoży‑
czanie instrumentów chirurgicznych, wynajem sprzętu do celów me‑
dycznych, wykonywanie badań medycznych, wydawanie raportów
medycznych, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi w zakresie
wyszukiwania informacji medycznych, usługi w zakresie wkłuwania
się do żył, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie przygotowy‑
wania raportów medycznych, usługi w zakresie patologii, usługi
w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny i zdro‑
wia związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi w za‑
kresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie leczenia zespo‑
łu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi w zakresie
leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego,
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie che‑
mioterapii, usługi w zakresie badania moczu, usuwanie laserowe pa‑
jączków naczyniowych, zapewnianie zaplecza medycznego podczas
imprez sportowych, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie
technologii medycznej.
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(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie ozda‑
biania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosme‑
tyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęsz‑
czanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Interne‑
tu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosme‑
tycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu
usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pie‑
lęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za po‑
mocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, ko‑
smetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy za‑
bieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców
nóg, manicure, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie tu‑
reckie, zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, zabiegi kosme‑
tyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, za‑
biegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, wy‑
najem sprzętu do pielęgnacji skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełnia‑
czami do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi za‑
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi woskowania ciała
w celu usuwania włosów u ludzi, usuwanie cellulitu z ciała, usługi ma‑
nicure i pedicure, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów,
usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecz‑
nicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące
usuwania cellulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
kształtowania brwi, usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi do‑
radcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze związane z pie‑
lęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania
makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone onli‑
ne lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi
doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielę‑
gnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi
farbowania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryza‑
cji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wyko‑
nywania makijażu, usługi sauny na podczerwień, usługi saun, usługi
salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów oferujących opalanie
natryskowe, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych, usługi salo‑
nów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu opalania natryskowego,
usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego
dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usłu‑
gi podkręcania rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pie‑
lęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji
stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, usługi opalania
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi opalania natryskowe‑
go dla ciała ludzkiego, usługi opalania natryskowego, usługi odsysa‑
nia tłuszczu, usługi nitkowania brwi, usługi męskich salonów fryzjer‑
skich, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi
woskowania ciała ludzkiego, usługi wizażystów, usługi w zakresie
usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w za‑
kresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie porad ko‑
smetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za
pomocą lasera, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakre‑
sie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji
odchudzających, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi trwałego
podkręcania rzęs, usługi terapii mikroigłowej, usługi tatuażu brwi,
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi spa,
usługi solariów, usługi dentystyczne, usługi medyczne, chirurgia, do‑
radztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, po‑
moc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia we‑
terynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat
stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów,
usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi
kliniki dentystycznej, wypożyczanie instrumentów stomatologicz‑
nych, wstawianie kamieni szlachetnych do protez dentystycznych,
usługi w zakresie wybielania zębów, usługi ortodontyczne, ambula‑
toryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów lecze‑
nia medycznego, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycz‑
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nego, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania
zagrożenia nowotworami, analizy medyczne do diagnostyki i lecze‑
nia ludzi, badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe],
badania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne w ce‑
lach diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu,
badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, bada‑
nia przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie cho‑
rób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycz‑
nych, badanie leków w celach medycznych, badanie leków, alkoholu
i DNA do celów medycznych, badanie na obecność narkotyków w or‑
ganizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie
rozmazu metodą PAP, badanie słuchu, chirurgia kosmetyczna, chirur‑
gia plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych,
dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopaso‑
wywanie przyrządów protetycznych, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo‑seifuku), lasero‑
we usuwanie żylaków, laserowe usuwanie grzyba palców nóg, krwio‑
dawstwo, konsultacje medyczne, kompilacja raportów medycznych,
interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, informacje związa‑
ne z krwiodawstwem, informacja medyczna, implantacja (wszczepia‑
nie) włosów, gromadzenie i konserwowanie krwi ludzkiej, doradztwo
związane z badaniem słuchu, doradztwo w zakresie potrzeb me‑
dycznych osób starszych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo w dziedzinie rodze‑
nia, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo dotyczące psy‑
chologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo
dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, do‑
pasowywanie urządzeń ortopedycznych, dopasowywanie sztucz‑
nych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, świadczenie usług
badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadcze‑
nie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu
płuc, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzy‑
ka wystąpienia chorób układu sercowo‑naczyniowego, przeprowa‑
dzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronio‑
nych substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzanie
testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę, przeprowa‑
dzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie badań na sen do celów
diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie badań me‑
dycznych, przechowywanie komórek macierzystych, porady medycz‑
ne dla osób niepełnosprawnych, poradnictwo w zakresie zdrowia
publicznego, poradnictwo medyczne związane ze stresem, porad‑
nictwo medyczne związane z utratą słuchu, pomoc medyczna w na‑
głych wypadkach, pomoc medyczna, pielęgniarstwo geriatryczne,
organizowanie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, opieka
paliatywna, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjen‑
ta, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, medyczne badania
osób, medyczna pielęgnacja stóp, świadczenie usług medycznych,
udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzie‑
lanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów
medycznych, udzielanie informacji związanych z usługami opieki
pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych z leczeniem prze‑
mieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie infor‑
macji związanych z usługami medycznymi, udzielanie informacji
w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, udzielanie
informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udzie‑
lanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, udzielanie
informacji online związanych z zapobieganiem chorobom układu
sercowo‑naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji o szcze‑
pieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji
medycznych w zakresie trucizn, udzielanie informacji medycznej,
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjen‑
tów poddanych leczeniu medycznemu, udostępnianie raportów do‑
tyczących badań medycznych osób, udostępnianie informacji on
‑line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie
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dermatologii, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, testy ciążowe, terapia ciepłem [medyczna], tera‑
pia ajurwedyjska, terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry,
szpitale, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług me‑
dycznych dla osób potrzebujących, usługi charytatywne, mianowicie
świadczenie usług medycznych, usługi banków tkanek oka, usługi
banków spermy, usługi banków krwi, usługi banku krwi pępowino‑
wej, usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi ba‑
dań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewo‑
wych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań przesiewo‑
wych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka piersi, usługi badań przesiewowych w celu wy‑
krycia raka jąder, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka
jelit, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i lecze‑
niem chorób, usługi badań mammograficznych, usługi badań krwi,
usługi badania korzystania z leków, usługi badania cukrzycy, usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usługi analiz me‑
dycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycz‑
nych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium
medyczne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem
raka, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i pro‑
gnozowaniem dotyczącym nowotworów, udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, usługi laboratoriów medycznych
w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi laborato‑
riów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pa‑
cjentów, usługi kurortów [medyczne], usługi klinik zdrowia [medycz‑
ne], usługi klinik medycznych, usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świad‑
czone dla pacjentów, usługi ginekologiczne, usługi farm zdrowia
[medyczne], usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia,
usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, usłu‑
gi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradcze
w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie le‑
czenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie im‑
plantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usłu‑
gi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi dorad‑
cze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze doty‑
czące implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące chorób
zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrzą‑
dów medycznych, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi chi‑
rurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi nastawiania kości, usługi
medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi me‑
dyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medyczne związane z usuwa‑
niem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem ko‑
mórek ludzkich, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w za‑
kresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie le‑
czenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie cukrzycy,
usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych
z chorobami układu sercowo‑naczyniowego, usługi medyczne w za‑
kresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu senne‑
go, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie
bezdechu sennego, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi
medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne dotyczące le‑
czenia raka skóry, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób cia‑
ła człowieka, usługi medycyny alternatywnej, usługi lekarskie, usługi
leczenia w zakresie płodności człowieka, usługi leczenia medyczne‑
go świadczone przez domy opieki, usługi laserowej korekty wzroku,
usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności
fizycznej, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie bada‑
nia surowic, usługi w zakresie audiologii, usługi w zakresie analiz me‑
dycznych, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi trans‑
telefonicznego monitorowania serca, usługi testów audiologicznych,
usługi terapii chelatowej, usługi telemedyczne, usługi spa medycz‑
nych, usługi psychiatryczne, usługi prywatnych szpitali, usługi po‑
radnictwa medycznego, usługi podologa, usługi pielęgniarstwa pe‑
diatrycznego, usługi paramedyczne, usługi opieki medycznej
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świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki medycznej świad‑
czone przez kliniki i szpitale, usługi opieki medycznej, usługi opieki
dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, usługi okuli‑
styczne, usługi oddawania nasienia ludzkiego, usługi oceny medycz‑
nej, usługi obrazowania medycznego, wypożyczanie sprzętu medycz‑
nego i służącego ochronie zdrowia, wypożyczanie ultradźwiękowych
urządzeń diagnostycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wy‑
pożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, wypożyczanie in‑
strumentów medycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicz‑
nych, wynajem sprzętu do celów medycznych, wykonywanie badań
medycznych, wydawanie raportów medycznych, usługi zapładnia‑
nia metodą in vitro, usługi w zakresie wyszukiwania informacji me‑
dycznych, usługi w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie
szczepień, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycz‑
nych, usługi w zakresie patologii, usługi w zakresie medycyny sporto‑
wej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna, genetyką
i testami genetycznymi, usługi w zakresie lekarskich wizyt domo‑
wych, usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób
uzależnionych, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w za‑
kresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie diagnostyki chirur‑
gicznej, usługi w zakresie chemioterapii, usługi w zakresie badania
moczu, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, zapewnianie
zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, wypożyczanie
urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej.

(111) 314803
(220) 2015 02 24
(151) 2018 12 17
(441) 2015 06 08
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare, PL.
(540) Pryncy Teka 1993
(540)

(210) 439418

Kolor znaku: czerwony, srebrny, biały, czarny
(531) 09.01.10, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 ciasta, ciastka, ciasteczka, torty, wyroby cukiernicze,
pieczywo cukiernicze, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czeko‑
lada, lody, sorbety, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży ar‑
tykułów spożywczych, pieczywa, słodyczy, wyrobów cukierniczych,
mięsa, wędlin, owoców i warzyw, artykułów chemii gospodarczej
i kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, leków, prepa‑
ratów witaminowych i leczniczych, kwiatów ciętych i doniczkowych,
artykułów kwiaciarskich, odzieży, obuwia, telefonów komórkowych
i akcesoriów GSM, artykułów wędkarskich i zoologicznych, artyku‑
łów elektrotechnicznych, narzędzi ogrodniczych, sprzętu kompute‑
rowego i fotograficznego, biżuterii oraz upominków‑w hurtowniach,
sklepach detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, zarzą‑
dzanie sklepami, hurtowniami, centrami handlowo‑rozrywkowymi
i punktami usługowymi, prowadzenie marketingu, organizowanie
promocji sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradz‑
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
w tym zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi w zakre‑
sie tworzenia sieci handlowych oraz gastronomicznych, działanie
w imieniu i na rzecz osób trzecich w zakresie usług wymienionych
w tej klasie, usługi związane z promocją sprzedaży dla osób trze‑
cich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi
reklamowe, pokazy towarów, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń i reklam, usługi agencji importowych, publikowanie
tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usłu‑
gowe tworzenie baz danych, usługi w zakresie Informacji handlowej,
usługowe prowadzenie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i przy użyciu środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji
wystaw sklepowych, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywko‑
wych w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, wynajmowanie
dystrybutorów automatycznych, 36 usługi związane z dzierżawą,
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich ob‑
rotem, usługowe wynajmowanie obiektów handlowych, biurowych
i usługowych, wynajmowanie powierzchni użytkowych w centrach
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handlowo
‑rozrywkowych, administrowanie tymi centrami oraz
pobieranie czynszu, usługi związane z zarządzaniem, administro‑
waniem i wynajmem obiektów sportowych, rekreacyjnych i roz‑
rywkowych, usługowa wycena powierzchni użytkowej w centrach
handlowo‑usługowo‑rozrywkowych, doradztwo inwestycyjne, usłu‑
gi ubezpieczeniowe, wycena nieruchomości, leasing nieruchomo‑
ści, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, pro‑
wadzenie kantorów wymiany walut, 38 udostępnianie baz danych,
41 usługi w zakresie sportu, rekreacji i rozrywki, organizowanie oraz
prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
prowadzenie klubów fitness oraz siłowni, organizowanie konkursów,
gier losowych i loterii, usługi salonów gier, organizowanie pokazów,
wystaw oraz innych imprez edukacyjnych i kulturalnych, organizo‑
wanie przyjęć w części rozrywkowej, zabaw, festynów i pokazów
mody, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, wyda‑
wanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, produk‑
cja i reprodukcja filmów oraz nagrań dźwiękowych i nagrań video,
a także ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie prowadzenia
sal kinowych, usługi wynajmu obiektów sportowych, rekreacyjnych
i rozrywkowych.

(111) 314804
(220) 2017 07 07
(210) 473857
(151) 2018 07 26
(441) 2018 04 03
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare, PL.
(540) smykałki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słody‑
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, sło‑
dycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, wafle, lody, sorbety.
(111) 314805
(220) 2018 03 30
(210) 484326
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 240
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314806
(220) 2018 03 30
(210) 484327
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 180
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(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314807
(220) 2018 03 30
(210) 484328
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 123
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty an‑
tybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicy‑
dy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycz‑
nych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 314808
(220) 2018 03 30
(210) 484329
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 147
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
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wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.

(111) 314809
(220) 2018 03 30
(210) 484330
(151) 2018 10 04
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) VC 156
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neu‑
tralizujące 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 zmy‑
warek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, an‑
typoślizgowe 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 pole‑
rowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania far‑
by, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w pro‑
cesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty do
odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty za‑
pobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czysz‑
czenia 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 pra‑
nia, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące do dywa‑
nów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez składników dezynfe‑
kujących.
(111) 314810
(220) 2018 03 30
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) FIDUS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) FIDUS
(540)

(210) 484333

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 20.07.05, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje reklamo‑
we, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodar‑
czej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, de‑
gustacji, prezentacji, aukcji publicznych, reklama telewizyjna, rekla‑
ma radiowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, produkcja, rozpowszech‑
nianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wy‑
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wy‑
stawach, pokazach towarów, usługi w zakresie pośrednictwa w kon‑
takcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public
relations, usługi marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, ba‑
dania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, progno‑
zy ekonomiczne, wycena działalności handlowej, analizy kosztów,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, usługi rachunkowe i księgowe, pośrednictwo
handlowe, pozyskiwanie, systematyzacja i sortowanie informacji do
komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w kompute‑
rowych bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
wypożyczanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, 36 usłu‑
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gi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz ma‑
jątkiem, usługi wyceny mienia i majątku.

(111) 314811
(220) 2018 03 30
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) FIDUS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540)
(540)

(210) 484334

Kolor znaku: niebieski
(531) 20.07.05, 29.01.04
(510), (511) 35 agencje importowo‑eksportowe, agencje reklamo‑
we, usługi w zakresie reklamy i informacji o działalności gospodar‑
czej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i obsługa
kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, de‑
gustacji, prezentacji, aukcji publicznych, reklama telewizyjna, rekla‑
ma radiowa, reklama prasowa, reklama korespondencyjna, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, produkcja, rozpowszech‑
nianie, uaktualnianie i wypożyczanie materiałów reklamowych, wy‑
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wy‑
stawach, pokazach towarów, usługi w zakresie pośrednictwa w kon‑
takcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public
relations, usługi marketingowe, badanie rynku i opinii publicznej, ba‑
dania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, progno‑
zy ekonomiczne, wycena działalności handlowej, analizy kosztów,
doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
pośrednictwo pracy, usługi rachunkowe i księgowe, pośrednictwo
handlowe, pozyskiwanie, systematyzacja i sortowanie informacji do
komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w kompute‑
rowych bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
wypożyczanie maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, 36 usłu‑
gi i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie zarządzania mieniem oraz ma‑
jątkiem, usługi wyceny mienia i majątku.
(111) 314812
(220) 2018 03 30
(210) 484336
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN.
(540) Chronosal
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do leczenia cho‑
rób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyroby farmaceutyczne
i medyczne do leczenia chorób układu oddechowego.
(111) 314813
(220) 2018 03 30
(210) 484340
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN.
(540) Salflutin
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do leczenia cho‑
rób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyroby farmaceutyczne
i medyczne do leczenia chorób układu oddechowego.
(111) 314814
(220) 2018 03 30
(210) 484343
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN.
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(540) Asthmex
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do leczenia cho‑
rób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyroby farmaceutyczne
i medyczne do leczenia chorób układu oddechowego.
(111) 314815
(220) 2018 03 30
(210) 484345
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) G‑REX GLOVE REVOLUTION LTD, Londyn, GB.
(540) G‑REX
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane w przemyśle.
(111) 314816
(220) 2018 04 03
(210) 484384
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) TORUŃSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MEDUZA,
Toruń, PL.
(540) Meduza
(510), (511) 41 pływanie i nauka pływania, kursy i szkolenia, organi‑
zacja kolonii i obozów, wypożyczanie sprzętu, organizowanie imprez
rekreacyjno‑sportowych.
(111) 314817
(220) 2018 04 03
(210) 484392
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) SZMITROWSKI RAFAŁ CRAZY LITTLE THINGS, Warszawa, PL.
(540) bioU
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety do użytku die‑
tetycznego, preparaty dietetyczne, suplementy żywnościowe, su‑
plementy diety sporządzone z witamin, witaminy do przemysłu
spożywczego, napoje witaminowe, suplementy diety sporządzone
z witamin, suplementy ziołowe, zioła lecznicze, mineralne suplemen‑
ty diety, witaminy do przemysłu spożywczego, napoje witaminowe,
preparaty z mikroelementami, nutraceutyki do stosowania jako su‑
plementy diety, produkty do zdrowego odżywiania i ochrony zdro‑
wia takie jak witaminy, naturalne środki lecznicze, lecznicze dodatki
żywnościowe, dodatki dietetyczne, inne niż do użytku medycznego,
środki lecznicze naturalne, dodatki żywnościowe do celów spożyw‑
czych, dodatki witaminowe, krople witaminowe, napoje witaminizo‑
wane, 35 prowadzenie punktów hurtowych i detalicznych zajmują‑
cych się internetową sprzedażą wysyłkową i sprzedażą stacjonarną
następujących towarów: produkty dietetyczne, suplementy diety,
witaminy, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, mine‑
ralne suplementy diety, dodatki witaminowe, krople witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty witaminowe, tabletki witamino‑
we, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witami‑
nowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki żywnościowe do
celów spożywczych, suplementy żywnościowe zawierające składniki
pochodzenia roślinnego, sprzedaż produktów kosmetycznych.
(111) 314818
(220) 2018 04 03
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Serene
(540)

(210) 484393

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(111) 314819
(220) 2017 05 04
(210) 471215
(151) 2018 10 16
(441) 2017 12 11
(732) MIODUCHOWSKI PIOTR, FEDYNA MARCIN PM SHOOTER
SZKOLENIA STRZELECKIE ORAZ ORGANIZOWANIE KURSÓW
KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE PRACOWNIKA OCHRONY SPÓŁKA
CYWILNA, Józefów, PL.
(540) PM Shooter
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(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 41 dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja, rozryw‑
ka i sport, edukacja sportowa, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe, kultura fizyczna, informacje
dotyczące edukacji sportowej, nauczanie i szkolenia, nauka w zakre‑
sie sportu, organizowanie grup do strzelania do rzutków, organizo‑
wanie grup do strzelania z pistoletu, organizowanie imprez i zawo‑
dów sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizo‑
wanie turniejów, organizowanie szkoleń sportowych, organizowa‑
nie konkursów sportowych, organizowanie turniejów sportowych,
organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zawodów,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie za‑
wodów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez
sportowych, prowadzenie kursów, przygotowywanie imprez spor‑
towych, przeprowadzanie imprez sportowych, prowadzenie zawo‑
dów sportowych, rezerwowanie obiektów sportowych, świadczenie
usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług edukacyjnych
związanych ze sprawnością fizyczną, strzelnice, sport i fitness, szkole‑
nia sportowe, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwi‑
czeń grupowych, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i szkoleniowe
związane ze sportem, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi
sportowe, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi szkole‑
niowe w zakresie sportu, usługi w zakresie instruktażu sportowego,
usługi w zakresie informacji sportowej, wynajem sprzętu sporto‑
wego, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu,
zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, organizowa‑
nie zawodów sportowych .
(111) 314820
(220) 2017 08 22
(210) 475604
(151) 2018 07 18
(441) 2018 04 03
(732) KARP GABRIELA SUN FLOWER DERMICOS, Police, PL.
(540) Pixel Style
(510), (511) 3 naklejane ozdoby do paznokci, lakiery do paznokci,
24 brokaty.
(111) 314821
(220) 2017 10 23
(210) 478099
(151) 2018 03 22
(441) 2017 11 27
(732) BURLEY TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mełno, PL.
(540) UŁAŃSKI
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), tytoń do palenia, tytoń do skręcania papiero‑
sów, tytoń do robienia papierosów.
(111) 314822
(220) 2018 02 26
(151) 2018 07 20
(441) 2018 04 03
(732) KENIG MACIEJ, Starachowice, PL.
(540) Krówka i Połówka BISTRO
(540)

(210) 482783

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, niebieski, zielony
(531) 03.04.02, 03.04.13, 19.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16,

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 bary, koktajlbary, kawiarnia, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowa‑
nie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau‑
racjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restau‑
racje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, ser‑
wowanie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi
barów typu fast‑food na wynos, usługi doradcze dotyczące żywno‑
ści, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi kateringowe,
usługi restauracji fast‑food, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na
wynos.
(111) 314823
(220) 2018 04 03
(210) 484403
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) Glenmark Pharmaceuticals Limited, Mumbai, IN.
(540) AeroMex
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do leczenia cho‑
rób układu oddechowego, 10 urządzenia i wyroby farmaceutyczne
i medyczne do leczenia chorób układu oddechowego.
(111) 314824
(220) 2018 04 04
(210) 484406
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) NIEKASYNO
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do gier komputerowych, urządzenia do gier komputerowych i te‑
lewizyjnych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym
automaty zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych Innych
niż telewizyjne, 41 rozrywka, usługi w zakresie organizowania gier,
usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier,
dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych, noc‑
nych klubów, lunaparków, gry oferowane on‑line, organizowanie lo‑
terii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli,
pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygo‑
towywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 314825
(220) 2018 04 04
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) CIEMIENGA BEATA, Częstochowa, PL.
(540) GOSPODA ZŁOTY GARNIEC
(540)

(210) 484435

(531) 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna, flaki, kaszanka, mięso i wę‑
dliny, szynka, wątroba, burgery, galaretki mięsne, golonka, gotowe
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gulasze,
hamburgery, kiełbasy, mięso gotowe do spożycia, mrożone posiłki
składające się głównie z mięsa, pasty mięsne, w tym pasztety, smalec,
podroby, przekąski na bazie mięsa, pulpety, skwarki, ryby, małże nie‑
żywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki nieżywe, żywność przygotowywa‑
na z ryb, galaretki rybne, pasty rybne i z owoców morza, ryby prze‑
tworzone, bita śmietana, jogurt, kefir‑napój mleczny, mleko, mleczne
produkty, masło, koktajle mleczne, napoje na bazie mleka, produkty
serowarskie, biały ser, serwatka, zsiadłe mleko, śmietana‑produkty
mleczarskie, maślanka, jaja, jaja przetworzone, oleje spożywcze, sma‑
lec, tłuszcze jadalne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki
owocowe, grzyby konserwowane, kapusta kwaszona, kapusta prze‑
tworzona, kiszone warzywa‑kimchi, konserwowane warzywa, owoce
konserwowane, krokiety, nasiona przetworzone, rośliny strączkowe
przetworzone, placki ziemniaczane, przeciery warzywne, przekąski
na bazie owoców i warzyw, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sa‑
łatki z roślin strączkowych, skórki owocowe, soki roślinne do goto‑
wania, warzywa i owoce gotowane, owoce i warzywa przetworzone,
warzywa i owoce suszone, suszone grzyby jadalne, frytki, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowe produkty
z warzyw, grzyby gotowe do spożycia, ekstrakty mięsne, wywar, bu‑
lion, zupy, składniki do sporządzania zup, buliony, kostki do zup, mie‑
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szanki do zup, 30 zboża przetworzone, przetworzone ziarna, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, chipsy jako produkty zbożowe, gotowe potrawy na bazie
makaronu, kanapki, kukurydza prażona‑popcorn, naleśniki, pierożki
ravioli, pizza, placki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż,
tortille, gotowe potrawy na bazie ryżu, risotto, sandwicze, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, ocet, przyprawy, przyprawy
smakowe‑sosy, marynaty, sól, sosy owocowe, sosy jako przyprawy,
sosy, musztarda, ketchup, chleb, bułki, gofry, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, miód, makarony, mąka, potrawy na bazie mąki,
produkty skrobiowe do celów spożywczych, suche i świeże makaro‑
ny, kluski i pierogi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary,
bary szybkiej obsługi‑snack‑bary, kafeterie‑bufety, usługi barów i re‑
stauracji, kawiarnie, restauracje, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, serwowanie
jedzenia i napojów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza‑
sowy, motele, pensjonaty, usługi hotelowe.

(111) 314826
(220) 2018 04 04
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 11
(732) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, PL.
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926
(540)

(210) 484459

(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów,
generatory gazu do celów gaśniczych: silniki statków powietrznych,
pędnie do statków powietrznych, przekładnie do pojazdów powietrz‑
nych, lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki ra‑
kietowe do napędzania statków powietrznych, silniki do pojazdów
lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków
powietrznych i łodzi, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, gene‑
ratory gazów obojętnych‑maszyny, generatory gazu‑kompresory do
nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, generatory elektryczno‑
ści, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
automatyka lotnicza, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo‑
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, satelity, urządzenia
satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, dia‑
gnostyczne i testujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości,
urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do testowania two‑
rzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogramowanie sprzę‑
towe, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia
komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi
samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, urzą‑
dzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządze‑
nia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia do kontroli lotów,
urządzenia do naprowadzania lądujących statków powietrznych,
kombinezony ochronne dla lotników, generatory gazu do celów la‑
boratoryjnych, urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne
urządzenia do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyj‑
nych, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 po‑
jazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części
i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrz‑
ne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie
sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem
elektrycznym, części konstrukcyjne do statków powietrznych, kon‑
strukcje skorupowe do statków powietrznych, kadłuby do statków
powietrznych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne do stat‑
ków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła do po‑
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jazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony do
statków powietrznych, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków
powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrz‑
nych, rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych, ha‑
mulce do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków
powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na
poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie,
pontony, pojazdy podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów,
systemy alarmowe do statków powietrznych, 35 usługi reklamowe,
badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw i tar‑
gów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie re‑
krutacji personelu, rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych,
rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, selekcja perso‑
nelu, 37 konserwacja lub naprawa statków powietrznych, naprawy
i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów
i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników lot‑
niczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa
sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywa‑
nia pożarów, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją stat‑
ków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materia‑
łów z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie
płyt, laminowanie tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna,
wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów kon‑
strukcyjnych, 41 usługi nauczania i rozrywki: organizacja seminariów,
szkoleń, warsztatów, konkursów, wycieczek i pikników naukowych,
usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne‑pokazy, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szkolenia
dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie lata‑
nia samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi projek‑
towe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania
komputerowego, badania: wytrzymałości materiałów i konstrukcji,
aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urzą‑
dzeń, silników spalinowych odrzutowych i tłokowych, projektowanie
statków powietrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania
wnętrz statków powietrznych, projektowanie programów i oprogra‑
mowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi
w zakresie pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny
związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kar‑
tograficzne, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie nowych pro‑
duktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie doradztwa technicznego.

(111) 314827
(220) 2018 04 04
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, PL.
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926
(540)

(210) 484461

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów,
generatory gazu do celów gaśniczych, silniki statków powietrznych,
pędnie do statków powietrznych, przekładnie do pojazdów powietrz‑
nych, lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki ra‑
kietowe do napędzania statków powietrznych, silniki do pojazdów
lądowych, silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków
powietrznych i łodzi, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, gene‑
ratory gazów obojętnych‑maszyny, generatory gazu‑kompresory do
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nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, generatory elektryczno‑
ści, turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, 9 urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
automatyka lotnicza, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo‑
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, satelity, urządzenia
satelitarne, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urządzenia pomiarowe, dia‑
gnostyczne i testujące, urządzenia do testowania i kontroli jakości,
urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do testowania two‑
rzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogramowanie sprzę‑
towe, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze urządzenia
komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji obsługi
samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu, urzą‑
dzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej regulacji,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządze‑
nia do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia do kontroli lotów,
urządzenia do naprowadzania lądujących statków powietrznych,
kombinezony ochronne dla lotników, generatory gazu do celów la‑
boratoryjnych, urządzenia do wykrywania pożaru, automatyczne
urządzenia do gaszenia ognia, przyrządy do pomiarów geodezyj‑
nych, przyrządy meteorologiczne, balony meteorologiczne, 12 po‑
jazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części
i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrz‑
ne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony powietrzne, zdalnie
sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne z napędem
elektrycznym, części konstrukcyjne do statków powietrznych, kon‑
strukcje skorupowe do statków powietrznych, kadłuby do statków
powietrznych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne do stat‑
ków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła do po‑
jazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony do
statków powietrznych, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków
powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrz‑
nych, rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych, ha‑
mulce do statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków
powietrznych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na
poduszkach powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie,
pontony, pojazdy podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów,
systemy alarmowe do statków powietrznych, 35 usługi reklamowe,
badania rynkowe, usługi marketingowe, rozpowszechnianie mate‑
riałów reklamowych i informacyjnych, organizowanie wystaw i tar‑
gów w celach handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie re‑
krutacji personelu, rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych,
rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, selekcja perso‑
nelu, 37 konserwacja lub naprawa statków powietrznych, naprawy
i obsługa samolotów, naprawa, przegląd i konserwacja pojazdów
i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną, montaż silników lot‑
niczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa turbin, naprawa
sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie systemów wykrywa‑
nia pożarów, konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją stat‑
ków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materia‑
łów z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok
odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie
powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie
płyt, laminowanie tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna,
wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych elementów kon‑
strukcyjnych, 41 usługi nauczania i rozrywki: organizacja seminariów,
szkoleń, warsztatów, konkursów, wycieczek i pikników naukowych,
usługi wydawnicze, kształcenie praktyczne‑pokazy, udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, szkolenia personelu, szkolenia
dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej, instruktaż w zakresie lata‑
nia samolotem, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza, 42 usługi projek‑
towe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi oprogramowania
komputerowego, badania: wytrzymałości materiałów i konstrukcji,
aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urzą‑
dzeń, silników spalinowych odrzutowych i tłokowych, projektowanie
statków powietrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania
wnętrz statków powietrznych, projektowanie programów i oprogra‑
mowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi
w zakresie pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny
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związany z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kar‑
tograficzne, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie nowych pro‑
duktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi
w zakresie doradztwa technicznego.

(111) 314828
(220) 2018 04 04
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, PL.
(540) IL Instytut Lotnictwa Warszawa 1926
(540)

(210) 484462

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 01.01.02, 01.01.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 wirówki przeciążeniowe do treningu i badań pilotów, ge‑
neratory gazu do celów gaśniczych, silniki statków powietrznych, pęd‑
nie do statków powietrznych, przekładnie do pojazdów powietrznych,
lotnicze układy przeniesienia napędu, silniki lotnicze, silniki rakietowe
do napędzania statków powietrznych, silniki do pojazdów lądowych,
silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych
i łodzi, podnośniki mechaniczne i hydrauliczne, generatory gazów
obojętnych‑maszyny, generatory gazu‑kompresory do nadmuchiwania
elastycznych konstrukcji, generatory elektryczności, turbiny, inne niż do
pojazdów lądowych, 9 urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, automatyka lotnicza, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kar‑
tograficzne, satelity, urządzenia satelitarne, urządzenia radiolokacyjne,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, aparatura i urzą‑
dzenia pomiarowe, diagnostyczne i testujące, urządzenia do testowania
i kontroli jakości, urządzenia diagnostyczne do silników, maszyny do
testowania tworzyw sztucznych, oprogramowanie testowe, oprogra‑
mowanie sprzętowe, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, lotnicze
urządzenia komunikacyjne, symulatory lotu, symulatory do symulacji
obsługi samolotów, elektroniczne symulatory sportowe do treningu,
urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia do automatycznej regula‑
cji, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia
do kontroli ruchu powietrznego: urządzenia do kontroli lotów, urządze‑
nia do naprowadzania lądujących statków powietrznych, kombinezony
ochronne dla lotników, generatory gazu do celów laboratoryjnych, urzą‑
dzenia do wykrywania pożaru, automatyczne urządzenia do gaszenia
ognia, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy meteorologicz‑
ne, balony meteorologiczne, 12 pojazdy do poruszania się w powietrzu
i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, lekkie statki powietrzne, bez‑
załogowe statki powietrzne, wiatrakowce, szybowce, sterówce, balony
powietrzne, zdalnie sterowane obiekty latające, drony, statki powietrzne
z napędem elektrycznym, części konstrukcyjne do statków powietrz‑
nych, konstrukcje skorupowe do statków powietrznych, kadłuby do
statków powietrznych, podwozia statków powietrznych, płaty nośne
do statków powietrznych, skrzydła do statków powietrznych, śmigła
do pojazdów powietrznych, hamulce do statków powietrznych, opony
do statków powietrznych, fotele lotnicze, fotele wyrzucane do statków
powietrznych, mechanizmy do startowania do pojazdów powietrznych,
rakietowe urządzenia napędowe do statków powietrznych, hamulce do
statków powietrznych, spadochrony hamujące do statków powietrz‑
nych, spadochrony do skoków powietrznych, pojazdy na poduszkach
powietrznych, poduszkowce, samoloty amfibie, łodzie, pontony, po‑
jazdy podwodne, poduszki powietrzne do pojazdów, systemy alarmo‑
we do statków powietrznych, 35 usługi reklamowe, badania rynkowe,
usługi marketingowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i informacyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, rekrutacja
naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja pokładowego per‑
sonelu linii lotniczych, selekcja personelu, 37 konserwacja lub naprawa
statków powietrznych, naprawy i obsługa samolotów, naprawa, przegląd
i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą powietrzną,
montaż silników lotniczych, serwisowanie silników lotniczych, naprawa
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turbin, naprawa sprzętu do nawigacji powietrznej, instalowanie syste‑
mów wykrywania pożarów, konserwacja i naprawa systemów wykrywa‑
nia pożaru, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
statków powietrznych, dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, formowanie materiałów
z tworzyw sztucznych, przetwarzanie gumy, nakładanie powłok pod‑
pornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, nakładanie powłok
podpornych na zużycie na elementy techniczne, laminowanie płyt, lami‑
nowanie tkanin, papieru, drewna i substytutów drewna, wytwarzanie na
zamówienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 41 usługi
nauczania i rozrywki: organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, kon‑
kursów, wycieczek i pikników naukowych, usługi wydawnicze, kształce‑
nie praktyczne‑pokazy, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
szkolenia personelu, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny pasażerskiej,
instruktaż w zakresie latania samolotem, organizowanie pokazów lotni‑
czych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, fotografia lotnicza,
42 usługi projektowe i inżynierskie, ekspertyzy inżynieryjne, usługi
oprogramowania komputerowego, badania: wytrzymałości materiałów
i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn
i urządzeń, silników spalinowych odrzutowych i tłokowych, projektowa‑
nie statków powietrznych, świadczenie usług w zakresie projektowania
wnętrz statków powietrznych, projektowanie programów i oprogramo‑
wania komputerowego w zakresie statków powietrznych, usługi w za‑
kresie pomiarów powietrznych, zdalny monitoring powietrzny związany
z badaniami środowiska, pomiary geodezyjne, usługi kartograficzne,
prace badawczo‑rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób
trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego.

(111) 314829
(220) 2018 04 04
(210) 484471
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NOMADSTORY
(510), (511) 16 katalogi, broszury, afisze, albumy, foldery, etykiety,
informatory, kalendarze, książki, poradniki, przewodniki, fotografie,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym reklama bil‑
lboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
telewizyjna, radiowa, prasowa, kampanie i badania marketingowe, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów rekla‑
mowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla‑
mowych, organizowanie targów w celach handlowych i reklamowych,
organizowanie wystaw w celach reklamowych i handlowych, 39 orga‑
nizowanie turystyki krajowej i zagranicznej a mianowicie planowanie
i organizowanie podróży, wycieczek, wczasów, rejsów, wypraw tury‑
stycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja transportu i biletów na
środki transportu, usługi agencji i biur podróży i rezerwacji, udzielanie
informacji turystycznych, doradztwo związane z organizowanie po‑
dróży, pośrednictwo w transporcie lądowym, wodnym i powietrznym,
organizowanie transportu drogą lądową, morską, powietrzną i koleją,
rezerwacja transportu i biletów na środki transportu, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizowanie transportu wakacyjnego, pośred‑
nictwo w zakresie transportu, 41 organizowanie, prowadzenie i obsłu‑
ga: konferencji, szkoleń, warsztatów, kongresów, zjazdów, konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi związane z organizowaniem wy‑
poczynku, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej,
informacja o wypoczynku, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na imprezy
rozrywkowe, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, publikacja tek‑
stów innych niż reklamowe, 43 rezerwacja zakwaterowania tymcza‑
sowego, rezerwacja hoteli, pensjonatów, rezerwacja miejsc na kem‑
pingach, wynajmowanie domów i apartamentów na pobyt czasowy,
usługi gastronomiczne, usługi barów, restauracji, kawiarni.
(111) 314830
(220) 2018 04 04
(210) 484485
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) PelaCold
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
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ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 314831
(220) 2018 04 04
(210) 484487
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) PIOTROWSKI RADOSŁAW, Warszawa, PL.
(540) RSI Rock Solid Investments www.rocksolidinvestments.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych, zarządzanie fi‑
nansami, zarządzanie nieruchomością.
(111) 314832
(220) 2018 04 04
(210) 484490
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) FEDOROWICZ KATARZYNA OFITEX, Baniocha, PL.
(540) OFITEX
(510), (511) 19 profile niemetalowe dla budownictwa, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych.
(111) 314833
(220) 2018 04 05
(210) 484492
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 11
(732) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PZU GO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie, programy
komputerowe, aplikacje, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, apli‑
kacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe do sterowania
pojazdami, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, apli‑
kacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramo‑
wanie komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających interakcje
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, urządzenia
telekomunikacyjne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, urządzenia
i przyrządy przewodzące, przełączające, transformujące, akumulato‑
rowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, 36 usługi ubezpieczeniowe i reaseku‑
racyjne, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpiecze‑
niowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, maklerstwo ubezpiecze‑
niowe, usługi w zakresie tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych,
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usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, informacja
o ubezpieczeniach, doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa
majątku ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, organi‑
zowanie i prowadzenie działań dotyczących ubezpieczeń, mających
na celu ustalanie rozmiaru szkód, zabezpieczanie praw regresowych
i dochodzenie roszczeń, likwidacja szkód ubezpieczeniowych, usłu‑
gi finansowe i inwestycje kapitałowe, w tym związane z działalnością
ubezpieczeniową, sponsorowanie finansowe, emisja i obsługa kart sta‑
łego klienta, przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy,
pośrednictwo w handlu i wynajmie nieruchomości i mieszkań, admini‑
strowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów i kuponów
wartościowych, usługi finansowe polegające na zapewnianiu udogod‑
nień kredytowych, sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy na
cele dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone
także za pośrednictwem telekomunikacji, Internetu i mediów elektro‑
nicznych, 38 telekomunikacja, transmisja danych, przesyłanie infor‑
macji za pomocą urządzeń elektronicznych, zapewnienie dostępu do
sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, Internetu, łączności
satelitarnej, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i kablowych,
udostępnianie stron internetowych, baz danych, elektronicznych tablic
ogłoszeń, forów on‑line, katalogów, muzyki, programów wideo i audio,
komunikacja przez komputer, zapewnianie dostępu do platform w In‑
ternecie, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych usług, zapewnianie dostępu do platform i portali w In‑
ternecie, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego
w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych.

(111) 314834
(220) 2018 04 05
(210) 484493
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 11
(732) MOONFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MoonFood
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, na‑
biał i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona ro‑
ślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, gotowe dania,
przekąski i desery składające się głównie z mięsa, ryb, owoców morza,
mięczaków, nabiału, jaj, owoców lub warzyw, 30 ryż, mąka i produkty
zbożowe, potrawy na bazie mąki, wyroby cukiernicze i słodycze, cu‑
kier, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy,
przyprawy, gotowe dania zawierające ryż, gotowe dania zawierające
makaron, 31 świeże warzywa i owoce, nasiona, orzechy, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, dekoracje kwiatowe [naturalne], 43 usługi
gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków i na‑
pojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem posiłków i na‑
pojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą na miejsce.
(111) 314835
(220) 2018 04 05
(210) 484494
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) EFEKTAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 314836
(220) 2018 04 05
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ŚLAŻYŃSKI KAROL, Kowalanka, PL.
(540) 1959 Festa Italia
(540)

(210) 484504

(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.09, 25.01.25
(510), (511) 8 sztućce, łyżki, noże, widelce, 21 patelnie, porcelana, za‑
stawa stołowa, garnki kuchenne, 35 sprzedaż artykułów gospodar‑
stwa domowego.
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(111) 314837
(220) 2018 04 05
(210) 484507
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 11
(732) MC TEKSTIL TURIZM INŞAAT SANAYI VE TICARET ANONIM
ŞIRKETI, Stambuł, TR.
(540) speedlife
(540)

(111) 314840
(220) 2018 04 06
(210) 484525
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) TABFARM M. WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA, Kozakowice
Górne, PL.
(540) PROBIOX10
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 odzież, w tym bielizna i odzież wierzchnia, inne niż
odzież ochronna specjalnego przeznaczenia, skarpety, obuwie, na‑
krycia głowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i public relations,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo‑
wych, prace biurowe, usługi sekretarskie, organizowanie prenume‑
rat gazet dla osób trzecich, zestawienia statystyczne, wynajem ma‑
szyn biurowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abo‑
nentów, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą i doradztwo biznesowe, rachunkowość,
usługi doradcze, rekrutacja personelu, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu, biura pośrednictwa pracy, usługi agencji importowo
‑eksportowych, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, wy‑
ceny handlowe, usługi aukcyjne, gromadzenie na rzecz osób trzecich
różnych towarów w celu umożliwienia konsumentom wygodnego
oglądania i zakupu tych towarów, usługi te mogą być świadczone
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pośrednictwem mediów elek‑
tronicznych lub katalogów sprzedaży wysyłkowej.

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, zielony, granatowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety i preparaty
dietetyczne, lekarstwa, antybiotyki, preparaty medyczne, preparaty
farmaceutyczne dla ludzi, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów me‑
dycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa‑
mi diety, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna‑
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, sprzedaż detalicz‑
na lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sani‑
tarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar‑
nych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowego w za‑
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych.

(111) 314838
(220) 2018 04 05
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) DELKO SPÓŁKA AKCYJNA, Śrem, PL.
(540) Tytus
(540)

(210) 484512

Kolor znaku: czerwony, biały, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08, 27.05.03
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt.
(111) 314839
(220) 2018 04 06
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) Drosed CHRUPIĄCA PANIERKA
(540)

(210) 484520

(111) 314841
(220) 2018 04 06
(210) 484542
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(540) JOFI
(510), (511) 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, pierścionki, broszki,
spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui
na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków,
zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki
z metali szlachetnych, 18 wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry
i materiałów skóropodobnych takie jak: dyplomatki, aktówki, kufry,
torby, torebki, torby podróżne, teczki, etui na klucze, kasetki ze skóry,
pasy i paski skórzane, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, walizki,
walizy, skórzane pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z me‑
tali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania,
parasole, parasolki, nosidełka dla dzieci, pasy i paski skórzane inne
niż odzież.
(111) 314842
(220) 2018 04 06
(210) 484547
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT EXPORT,
Bańska Niżna, PL.
(540) WITAMINY Z GÓR GórWit
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, czarny, szary, zielony,
biały, żółty, jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.11.03, 08.05.25, 11.03.20,
11.03.25, 19.03.25, 05.09.21, 25.01.19
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa,
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno
‑spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryj‑
nych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa.

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 05.07.21, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 29 dżem imbirowy, dżem jeżynowy, dżem śliwkowy,
dżem z rabarbaru, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy
malinowe, dżemy owocowe, dżemy truskawkowe, kompot żurawino‑
wy, marmolada, marmolada pomarańczowo‑imbirowa, marmolady
owocowe, owoce gotowane, pasta z owoców tłoczonych, przecier
jabłkowy, borówki, przetworzone, cytryny, przetworzone, czarne po‑
rzeczki, przetworzone, czereśnie, przetworzone, gotowane owoce,
miąższ owoców, owoce glazurowane, owoce konserwowane, owo‑
ce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w plasterkach,
w słoikach, owoce przetworzone, owoce w plasterkach, konserwo‑
we, owoce w puszkach, pokrojone owoce, przeciery owocowe, prze‑
cier jabłkowy, przetwory owocowe [dżemy], przetworzone jabłka,
przetworzone brzoskwinie, przetworzone morele, rabarbar w syro‑
pie, soki owocowe do gotowania, suszone owoce, 30 syrop klonowy,
syrop smakowy, syrop spożywczy, syropy glukozowe spożywcze, sy‑
rop z melasy do celów kulinarnych, syropy smakowe, syropy i melasa,
32 napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, sorbety [na‑
poje], sorbety w postaci napojów, poncz owocowy, bezalkoholowy,
napoje na bazie owoców lub warzyw, koktajle [bezalkoholowe na‑
poje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje bezalko‑
holowe na bazie owoców, o smaku herbaty, soki, koncentraty soków
owocowych, napoje owocowe i soki owocowe, napoje z soku aloesu,
napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje
z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie
soki owocowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owo‑
cowe nektary, bezalkoholowe, skoncentrowane soki owocowe, sok
grejpfrutowy, skondensowany sok z wędzonych śliwek, sok poma‑
rańczowy, sok winogronowy, sok z arbuza, sok z czarnej porzeczki,
sok z granatów, sok z guawy, sok z mango, sok z melona, sok żurawi‑
nowy, soki aloesowe, soki owocowe do użytku jako napoje, zagęsz‑
czony pomarańczowy sok owocowy, napoje owocowe, mieszane
soki owocowe.

(111) 314843
(220) 2018 04 09
(210) 484563
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) PAJĄKOWSKI TOMASZ NEW ENTERTAINMENT, Bydgoszcz, PL.
(540) QuizShow kreatywna zabawa !
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, ciemnozielony, ciemnożółty, biały,
czerwony
(531) 25.01.05, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.01.01, 26.01.06,
26.05.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
usługi rozrywkowe.
(111) 314844
(220) 2018 04 09
(210) 484571
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) POLAND FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, PL.
(540) PF POLAND FOOD
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.02, 26.11.01,
26.11.08
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt, mleko w proszku
(żywność dla niemowląt), 29 mleko w proszku, mleko w proszku do
celów spożywczych, mleko.

(111) 314845
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) ATTIS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) A
(540)

Nr 2/2019
(210) 484573

Kolor znaku: szary
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia.
(111) 314846
(220) 2018 04 09
(210) 484574
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) MEDIKAR CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) MEDIKAR Home Care
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14,
26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usług informacyjnych dla
klientów, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców na rzecz osób trzecich, 44 usługi w zakresie opieki zdrowot‑
nej dla ludzi: rehabilitacja fizyczna, terapia zajęciowa i rehabilitacja,
fizykoterapia, masaż, hospicja, ośrodki zdrowia, placówki rekonwa‑
lescencyjne, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi
ludźmi, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi terapeutyczne,
usługi w zakresie terapii mowy, usługi medyczne: opieka paliatyw‑
na, opieka i pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepeł‑
nosprawnych, usługi telemedyczne wypożyczanie sprzętu medycz‑
nego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego: usługi psychologów,
45 usługi osobiste i społeczne: dotrzymywanie towarzystwa (opieka
osobista), monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamanio‑
wych, opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.
(111) 314847
(220) 2018 04 09
(210) 484575
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) RACZKOWSKI PARUCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) SZKOŁA MISTRZÓW PRAWA PRACY
(510), (511) 9 oprogramowanie edukacyjne, publikacje elektronicz‑
ne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośni‑
kach danych, 16 publikacje i materiały drukowane, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, edukacja
prawna, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympo‑
zjów i seminariów, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i in‑
ternetowe, publikowanie książek, periodyków, czasopism i tekstów
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicz‑
nych on‑line.
(111) 314848
(220) 2018 04 09
(210) 484593
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SIEKLUCKI TOMASZ GRZEGORZ, Nowy Dwór Gdański, PL.
(540) TomTi
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 41 nauka gry na pianinie, imprezy taneczne, świad‑
czenie usług w zakresie karaoke, komponowanie muzyki dla osób
trzecich, koncerty muzyczne na żywo, rozrywka z udziałem mu‑
zyki, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, nagrywanie
muzyki.

(111) 314849
(220) 2018 04 09
(210) 484599
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SIEKLUCKI TOMASZ GRZEGORZ, Nowy Dwór Gdański, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 26.01.16, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.01
(510), (511) 41 nauka gry na pianinie, imprezy taneczne, świad‑
czenie usług w zakresie karaoke, komponowanie muzyki dla
osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, rozrywka z udziałem
muzyki, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, nagrywa‑
nie muzyki.
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(111) 314852
(220) 2018 04 09
(210) 484614
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BOLDIFIN
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emul‑
sje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do
makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do
depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochro‑
nę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do
pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do
celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele ko‑
smetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czyszczenia, po‑
lerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne sub‑
stancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, prepara‑
ty i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(210) 484606

(111) 314853
(220) 2018 04 09
(210) 484615
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek, PL.
(540) TechRay
(510), (511) 9 okulary ochronne przed promieniowaniem, obuwie
ochronne, 10 fartuchy ochronne przed promieniowaniem jonizu‑
jącym, rentgenowskim do celów medycznych, rękawice ochronne
przed promieniowaniem, do celów medycznych, osłony ochronne
tarczycy przed promieniowaniem do celów medycznych, osłony
ochronne na jajniki przed promieniowaniem do celów medycz‑
nych, osłony na oczy do użytku medycznego, fartuchy miednico‑
we ochronne, fartuchy ochronne do celów medycznych, parawany
ochronne do celów medycznych, osłony ochronne przed promienio‑
waniem do celów medycznych.

Kolor znaku: ciemnoniebieskim, jasnoniebieskim
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.04
(510), (511) 4 świece, wosk pszczeli, 20 plastry miodu (ramki),
30 miód, mleczko pszczele, pomadki (cukierki), propolis, 33 miód
pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, wino.

(111) 314854
(220) 2018 04 09
(210) 484616
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FEMIL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emul‑
sje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do
makijażu, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do
depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci,
oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochro‑
nę przeciwsłoneczną, środki do czyszczenia zębów, środki do
pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele,
kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do
celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele ko‑
smetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do czyszczenia, po‑
lerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne sub‑
stancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, prepara‑
ty i artykuły higieniczne, suplementy żywnościowe, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, leki dla ludzi.

(111) 314850
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) MAŁECKA WIOLETA, Dębica, PL.
(540) PASIEKA STAROPOLSKA
(540)

(111) 314851
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek, PL.
(540) TechRay X‑RAY TECHNOLOGY PRODUCTS
(540)

(210) 484611

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 25.07.01, 25.07.20, 29.01.12
(510), (511) 9 okulary ochronne przed promieniowaniem, obuwie
ochronne, 10 fartuchy ochronne przed promieniowaniem jonizu‑
jącym, rentgenowskim do celów medycznych, rękawice ochronne
przed promieniowaniem, do celów medycznych, osłony ochronne
tarczycy przed promieniowaniem do celów medycznych, osłony
ochronne na jajniki przed promieniowaniem do celów medycz‑
nych, osłony na oczy do użytku medycznego, fartuchy miednico‑
we ochronne, fartuchy ochronne do celów medycznych, parawany
ochronne do celów medycznych, osłony ochronne przed promienio‑
waniem do celów medycznych.

(111) 314855
(151) 2018 10 04

(220) 2018 04 09
(441) 2018 06 18

(210) 484618
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(732) EUROPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Korczyna, PL.
(540) EUROPEL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, elek‑
troinstalacyjne, 40 obróbka materiałów, obróbka płyt HPL (termo‑
utwardzalnych laminatów), frezowanie, wiercenie otworów na za‑
mówienie.
(111) 314856
(220) 2018 04 10
(210) 484632
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) VIOOH Limited, Londyn, GB.
(540) VIOOH
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe oraz bazy danych
do automatycznego pomiaru oglądalności mediów, programy
komputerowe do przetwarzania danych do prezentacji cyfrowych
i audiowizualnych, oprogramowanie do promowania i reklamy
dla osób trzecich na powierzchniach reklamowych, mianowicie
wyświetlaczach, ekranach, terminalach interaktywnych, słupach
ogłoszeniowych, przystankach autobusowych, oprogramowanie
do zbierania, analizowania i przetwarzania informacji rynkowych,
oprogramowanie komputerowe do ulepszania możliwości audio‑
wizualnych aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów nieruchomych i ruchomych,
oprogramowanie do handlu elektronicznego umożliwiające użyt‑
kownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, cyfrowe wy‑
świetlacze reklam, cyfrowe wyświetlacze informacyjne, 35 usługi
w zakresie reklamy online, skomputeryzowane przetwarzanie da‑
nych oraz bazy danych związane z reklamą, uaktualnianie informa‑
cji reklamowych w komputerowych bazach danych, promowanie
towarów i usług osób trzecich na powierzchniach reklamowych,
usługi reklamowe dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowe‑
go we wszelkich nośnikach komunikacji, rozpowszechnianie re‑
klam, rozwieszanie ogłoszeń reklamowych, usługi zarządzania
reklamą, organizacja imprez w celach reklamowych, sponsoro‑
wanie imprez medialnych i reklamowych, analiza i badania rynku
w zakresie reakcji i odzewu na reklamy, usługi reklamowe, pro‑
mocyjne i marketingowe związane z dostarczaniem zawartości
do pobrania za pośrednictwem sieci komputerowych lub teleko‑
munikacyjnych, zautomatyzowane usługi aukcyjne do kupowa‑
nia przestrzeni mediowej, 36 dostarczanie prognoz finansowych
związanych ze sprzedażą przestrzeni reklamowej, zwłaszcza na
podstawie informacji o odbiorcach tej przestrzeni, 38 usługi tele‑
komunikacyjne, usługi w zakresie wyświetlaczy elektronicznych,
usługi telekomunikacyjne, mianowicie zapewnianie dostępu do
globalnej sieci komputerowej, transmisja kampanii reklamowych
za pośrednictwem sieci światłowodowej, sieci komputerowych,
telefonów, radia, Internetu i satelity, wymiana i transmisja infor‑
macji, wiadomości, danych, dźwięku i obrazów za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej w celu rozpowszechniania kampanii
reklamowych, dostarczanie online elektronicznych publikacji do
pobrania, zapewnianie dostępu do treści portali internetowych,
zapewnianie dostępu do baz danych w związku z zakupem i sprze‑
dażą przestrzeni reklamowej, 41 publikowanie treści cyfrowych
i elektronicznych, mianowicie obrazów, danych audio i wideo do
pobrania za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie
publikacji elektronicznych online oraz za pośrednictwem mediów
cyfrowych, 42 tymczasowe dostarczanie oprogramowania komer‑
cyjnego, nie do pobrania a także oprogramowania do zarządza‑
nia bazami danych i analizowania danych finansowych oraz do
tworzenia raportów, nie do pobrania, tymczasowe dostarczane
aplikacji nie do pobrania umożliwiających udostępniającym treści
śledzenie treści multimedialnych oraz umożliwiających dostęp do
sieci chmury oraz używanie jej, opracowywanie oprogramowania
komputerowego, programowanie oraz usługi wdrożeniowe, usługi
komputerowej analizy danych, projektowanie, tworzenie i progra‑
mowanie stron internetowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnej, projektowanie specyfikacji komputero‑
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wych, projektowanie platform internetowych do handlu elektro‑
nicznego, dostarczanie online oprogramowania nie do pobrania
do śledzenia, zarządzania oraz optymalizacji kampanii reklamo‑
wych i promocyjnych oraz kalkulowania stopy zwrotu z inwestycji
w nie.

(111) 314857
(220) 2018 04 10
(210) 484637
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ŚWIERCZEWSKI MICHAŁ X‑KOM, Kłomnice, PL.
(540) X‑KOM PRO
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.05, 24.17.25
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe do
pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elek‑
troniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne pióra [ekranopisy], etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fo‑
tograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
światłowodowe, kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do bate‑
rii, mikrofony, myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na
tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki sygnałów
elektronicznych, paski do telefonów komórkowych, podkładki pod
myszy komputerowe, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy,
pokrowce na smartfony, przenośne odtwarzacze multimedialne,
sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, statywy do
aparatów fotograficznych, torby do noszenia komputerów, wagi ana‑
lizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia], zegarki inteli‑
gentne, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na
głowę do rzeczywistości wirtualnej, komputery, tablety, komputery
przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki kom‑
puterowe, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów komputero‑
wych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia
rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach,
uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, uchwy‑
ty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty do kamer
montowanych do kasków, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyj‑
nych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty
samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych,
uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe koncentratory sie‑
ciowe, obudowy ochronne do dysków komputerowych, obudowy
przystosowane do komputerów, baterie do ponownego ładowania,
banki energii, podkładki chłodzące do komputerów przenośnych,
20 podstawki pod laptopy, fotele, meble komputerowe.
(111) 314858
(220) 2018 04 11
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) ITALIAN PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DeCoro
(540)

(210) 484659

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, czysz‑
czenie (preparaty do-), kosmetyki, ściereczki nasączane detergen‑
tami, do czyszczenia, toaletowe (produkty-), 16 papier higieniczny,
papier toaletowy, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe,
chusteczki do nosa [papierowe], serwetki stołowe papierowe, serwe‑
ty na stół papierowe.
(111) 314859
(220) 2018 04 12
(210) 484758
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI KOTWICA KOŁOBRZEG,
Kołobrzeg, PL.
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(540) KOTWICA KOŁOBRZEG 1946
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 24.01.03, 24.01.05, 26.11.01, 18.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 okolicznościowe reklamowe: informatory, publikacje,
foldery, mapy, ulotki, czasopisma, broszury, kalendarze, atlasy, foto‑
grafie, albumy, druki, notesy, katalogi, przybory do pisania, fotogra‑
fie, proporce, chorągiewki, prospekty, stemple, pocztówki, znaczki,
nalepki, emblematy, etykietki, reklamowe torby i torebki z papieru
i tworzyw sztucznych, reklamowy papier do pakowania, podstawki
do piwa, zakładki do książek, grafiki, obrazy, reprodukcje, drukowane
materiały edukacyjne, 25 odzież, bielizna, bluzki, koszule, krawaty,
szale, nakrycia głowy, rękawice, skarpety, bluzy, koszulki sportowe,
odzież na gimnastykę, ubiory plażowe, kąpielówki, kąpielowe ko‑
stiumy, kąpielowe czepki, kąpielowe płaszcze, ubrania dla kolarzy,
kombinezony do jazdy na nartach wodnych, osłony przed słońcem
(daszki), obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe, buty nar‑
ciarskie, buty piłkarskie (korki), tenisówki, trampki, sandały, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, stacjonarne rowery
treningowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane
w kulturystyce, 41 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów,
treningów oraz zajęć związanych z rozwojem kultury fizycznej, usłu‑
gi w zakresie organizowania działalności sekcji sportowych różnych
dyscyplin sportowych, organizowanie zawodów sportowych i obo‑
zów sportowych, organizowanie konkursów i pokazów w zakresie
sportu, rekreacji oraz rehabilitacji, działalność sportowa i kulturalna,
usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, publikowanie
informacji o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych,
organizowanie szkoleń sportowych wśród dzieci i młodzieży, udo‑
stępnianie klubowych obiektów sportowych, wypożyczanie sprzę‑
tu rekreacyjnego i sportowego, publikowanie książek i materiałów
szkoleniowych, usługi klubów kondycyjno‑ gimnastycznych.
(111) 314860
(220) 2018 04 13
(210) 484792
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) ALEKSANDER PACZEK, WIKTOR ROSTKOWSKI BLUZUP
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) BLUZ UP WWW.BLUZUP.COM
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, czarny
(531) 09.05.10, 09.05.15, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 25 bluzy z haftem, bluzy z nadrukiem, kurtki bluzy, bluzy
sportowe, bluzy polarowe, bluzy dresowe.
(111) 314861
(220) 2018 04 13
(210) 484819
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie, PL.
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(540) OBRE
(510), (511) 42 usługi badawczo‑rozwojowe w dziedzinie energetyki,
usługi laboratoryjne, badania i testy inżynieryjne, badania materia‑
łowe, badania naukowe i przemysłowe, badanie jakości produktów,
doradztwo techniczne i technologiczne, prace inżynieryjne, profesjo‑
nalne doradztwo dotyczące technologii, projektowanie techniczne,
przeprowadzanie badań jakościowych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi diagnostyki i eks‑
pertyz w zakresie aparatów i urządzeń wysokiego napięcia, doradztwo
techniczne w zakresie aparatów i urządzeń wysokiego napięcia, eks‑
pertyzy w zakresie technologii, badania w dziedzinie energii, prowa‑
dzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych
z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie apa‑
ratów i urządzeń wysokiego napięcia na zamówienie.
(111) 314862
(220) 2018 04 13
(210) 484824
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MINERAL FOUNDATION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, prepara‑
ty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po
goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intym‑
nej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dez‑
odoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, prepa‑
raty do pielęgnacji rzęs, preparaty do pielęgnacji brwi, preparaty do
pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosme‑
tycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do maki‑
jażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady i pudry
kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania maki‑
jażu, 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, lecznicze podkłady i pudry kosmetyczne.
(111) 314863
(220) 2017 04 14
(210) 470531
(151) 2018 01 09
(441) 2017 08 21
(732) SOLVACHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) solvachem
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu.
(111) 314864
(220) 2017 02 13
(210) 467547
(151) 2018 08 20
(441) 2017 06 19
(732) APLITT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) mailIT
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reselling (odsprzedaż) usług programistycznych,,
42 usługi opracowania oprogramowania komputerowego w zakre‑
sie dostarczania infrastruktury informatycznej, usługi najmu opro‑
gramowania w systemie SPLA, usługi utrzymania i obsługi oprogra‑
mowania, usługi regionalnej obsługi informatycznej użytkowników,
usługi instalacji i wdrażania technologii IT na potrzeby osób trzecich,
usługi tworzenia informatycznej bazy danych, witryn internetowych
i innych źródeł dostępnych poprzez globalną sieć komputerową, do‑
starczanie narzędziowych programów wyszukujących do uzyskania
informacji i danych w globalnej sieci komputerowej, projektowanie
i wdrażanie dla osób trzecich witryn internetowych oraz utrzymywa‑
nie tych witryn dla osób trzecich w globalnej sieci komputerowej.
(111) 314865
(220) 2017 10 11
(210) 477593
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 14
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
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(540) Srebrny Węgiel
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
(111) 314866
(220) 2017 10 11
(210) 477594
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 14
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Silver Carbon
(510), (511) 3 kosmetyki nie do celów leczniczych.
(111) 314867
(220) 2018 01 16
(210) 481167
(151) 2018 08 16
(441) 2018 04 16
(732) WIK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) WIK CAPITAL
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi
w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, wynajmu lub dzierżawy nieru‑
chomości, usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi
pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży, zamiany,
wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, usługi maklerskie w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi do‑
radztwa finansowego w zakresie ustanawiania hipotek, uzyskiwania
kredytów hipotecznych i zawierania umów kredytowych, usługi po‑
legające na kredytowaniu inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu
funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi w zakresie admini‑
strowania i zarządzania nieruchomościami, usługi deweloperskie, po‑
legające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje
budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu lub dzierża‑
wy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych! oraz
obiektów użyteczności publicznej, usługi w zakresie finansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygo‑
towaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i prze‑
mysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi informacyj‑
ne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 314868
(220) 2018 01 17
(151) 2018 09 19
(441) 2018 05 21
(732) FUNDACJA CENTER OF GRAVITY, Kraków, PL.
(540)
(540)

(210) 481201
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dlowymi, 41 organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
organizowanie festynów, pokazów, widowisk, spektakli, koncertów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez kultu‑
ralnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, prowadzenie
i organizowanie wystaw w celach kulturalnych, rezerwacja biletów
na imprezy kulturalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej,
usługi sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe, organizowanie zajęć
sportowych i kulturalnych, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi związane z organizowa‑
niem i obsługą dyskotek i przyjęć, udostępnianie obiektów w celach
kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych, 43 catering,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowa‑
nie, usługi gastronomiczne, usługi restauracji, kawiarni, barów, snack
‑barów, drink‑barów, stołówek, kafeterii.

(111) 314869
(220) 2018 04 13
(210) 484835
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BIONatural VEGAN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
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) 314870
(220) 2018 04 16
(210) 484885
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) FOLKNET
(510), (511) 17 siatki i osłonki z gumy, z tworzyw sztucznych, z przę‑
dzy naturalnej i sztucznej do konfekcjonowania i pakowania artyku‑
łów spożywczych, wyrobów wędliniarskich, nabiału, owoców, wa‑
rzyw i materiału szkółkarskiego.
(111) 314871
(220) 2018 04 16
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) MIERZEJEWSKI JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE OLPLAN, Olsztyn, PL.
(540) OLPLAN
(540)

(210) 484906

Kolor znaku: granatowy, czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 22 plandeki.
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.15.01
(510), (511) 36 sponsorowanie i organizowanie sponsoringu imprez
rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, zarządzanie i administro‑
wanie nieruchomościami, organizacja najmu nieruchomości handlo‑
wych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, ocena i wycena
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie
remontu i rewitalizacji nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho‑
mości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, obiek‑
tami rozrywkowymi, pomieszczeniami przemysłowymi, lokalami han‑

(111) 314872
(220) 2018 04 16
(210) 484909
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(540) DYSKUSYJNE FORUM UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnoczerwony, czerwony, ciemnoczerwony,
jasnozielony, ciemnozielony, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
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jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, jasnofioletowy,
ciemnofioletowy
(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, do‑
radztwo w sprawach finansowych, informacja o ubezpieczeniach,
informacje finansowe, usługi ubezpieczeniowe, 41 organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadze‑
nie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizo‑
wanie konkursów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 314873
(220) 2018 04 15
(210) 484910
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) RAFIK‑POL DORADCA ENERGETYCZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jordanów, PL.
(540) RAFIK‑POL DORADCA ENERGETYCZNY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18, 07.01.08
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej, 37 budowa stacji trans‑
formatorowych, konstrukcja stacji transformatorowych, 39 dystrybu‑
cja energii elektrycznej, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej,
42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, usługi doradcze do‑
tyczące zużycia energii, profesjonalne doradztwo związane z zacho‑
waniem energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budyn‑
kach, usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania
energii alternatywnych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wytwarzania energii regeneracyjnej, doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, udzielanie porad technicz‑
nych związanych ze środkami oszczędności energii, porady technicz‑
ne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii.
(111) 314874
(220) 2018 04 16
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(540) AutoEvent FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
(540)

(210) 484911

Kolor znaku: czarny, niebieski, czerwony, biały, szary
(531) 29.01.15, 26.04.02, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, organizowa‑
nie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 314875
(220) 2018 04 16
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) FUGIEL DARIUSZ LAFOGE, Wrocław, PL.
(540) lafoge
(540)

(531) 27.05.01, 02.01.05, 26.11.01

(210) 484921
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(510), (511) 11 oświetlenie; żarówki; taśmy LED; żarówki LED; zasila‑
cze LED; akcesoria do taśm LED; profile LED; włączniki do profili LED;
oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halogeny; naświetlacze;
oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki; oprawy rastowe; pa‑
nele LED; lampy LED; plafony; żyrandole; lampki biurowe; oświetle‑
nie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe; artykuły elektryczne;
oświetlenie sufitowe, panele grzewcze nad podczerwień, 19 okna
szklane, szklane ściany, płytki szklane, szklane dachy, szklane ekrany,
panele szklane, cegły szklane, szklane materiały budowlane, bloki
szklane do budownictwa, elementy szklane do paneli budowlanych,
dachy niemetalowe, ogrodzenie niemetalowe, odlewy niemetalo‑
we, szkło budowlane, wzmocnione szkło budowlane, niemetalowe
szkielety konstrukcji budowlane, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, niemetalowe budowlane elementy fasadowe, elemen‑
ty wykończeniowe budowlane niemetalowe, budowlane elementy
z betonu, domy modułowe, niemetalowe, niemetalowe modułowe
elementy budowlane, modułowe domy z bali, niemetalowe czę‑
ści modułowe do budowania budynków prefabrykowanych, prze‑
strzenne niemetalowe ramy do jednostek modułowych, 35 sprze‑
daż hurtowa i detaliczna oświetlenia, żarówek, taśm LED, żarówek
LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, włączników do
profili LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek LED, halogenów,
naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników,
opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp
biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodo‑
wego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego, 37 wypo‑
życzanie maszyn osuszających i ozonujących, instalowanie konser‑
wacja i naprawa systemów ogrzewania, 42 usługi projektowania
technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, projektowanie
ogrzewania, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, usługi architektu‑
ry wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz bu‑
dynków, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz.

(111) 314876
(220) 2018 04 17
(210) 484928
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TURBOKOZAK
(510), (511) 9 oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści
audiowizualnych i multimedialnych przez Internet i globalne sieci
telekomunikacyjne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej
treści audiowizualnych i multimedialnych na cyfrowe elektroniczne
urządzenia przenośne, oprogramowanie do wyszukiwania, organi‑
zowania i polecania treści multimedialnych, oprogramowanie kom‑
puterowe, mianowicie narzędzia do tworzenia oprogramowania dla
celów tworzenia oprogramowania i aplikacji na urządzenia przeno‑
śne, grafiki komputerowe do pobrania, nagrania wideo do pobrania,
programy gier elektronicznych do pobrania, grafika do pobrania do
telefonów komórkowych, tapety na komputery i telefony, do pobra‑
nia, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, dzwonki
do telefonów komórkowych do pobrania, publikacje elektroniczne
do pobrania, związane z grami, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, programy gier komputerowych do pobrania
z Internetu [oprogramowanie], 38 usługi telekomunikacyjne, trans‑
misja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów
audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych,
tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków
muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, w tym
do zastosowań interaktywnych, wynajem sprzętu telekomunikacyj‑
nego, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do
interaktywnych programów audiowizualnych, przydzielanie dostę‑
pu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych, komunikatów
(transmisji) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci kompute‑
rowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), przydzielanie
dostępu w celu pobrania filmów oraz innych programów audio i au‑
diowizualnych on‑line, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo
za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu
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komórkowego, reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług tele‑
komunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online, udo‑
stępnianie chatroomów i/lub forów dyskusyjnych online, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej poprzez wszelkie media, tj. telewizję, kompu‑
ter, odtwarzacze muzyki, odtwarzacze wideo, komputer kieszonko‑
wy [PDA), telefon komórkowy, sieć komputerową, Internet, usługi re‑
kreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, produkcja widowisk, filmów,
filmów dla telewizji, programów telewizyjnych, sprawozdań, debat,
nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, organizowanie zawodów, po‑
kazów, loterii i gier z zakresu edukacji i rozrywki, redakcja i montaż
programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tek‑
stów i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków
muzycznych lub niemuzycznych, i/lub dzwonków do telefonów, in‑
teraktywnych lub o innym przeznaczeniu, organizowanie wystaw,
konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, re‑
zerwowanie miejsc na pokazy, usługi obsługi gier w systemie online
(za pośrednictwem sieci komunikacyjnych), publikowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe) oraz treści audio, wideo i multimedial‑
nych (dyski interaktywne, dyski kompaktowe, do przechowywania),
publikowanie książek elektronicznych oraz dzienników online, publi‑
kowanie i wypożyczanie książek i tekstów (innych niż teksty reklamo‑
we), usługi w zakresie edukacji i rozrywki, mianowicie dostarczanie
treści audio i wideo w postaci filmów i programów telewizyjnych
oraz udzielanie rekomendacji online dotyczących filmów i progra‑
mów telewizyjnych, usługi wynajmu i dystrybucji obejmujące treści
o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, mianowicie filmy i pro‑
gramy telewizyjne, udzielanie informacji, opinii i rekomendacji do‑
tyczących filmów i programów telewizyjnych z dziedziny rozrywki
i edukacji, udostępnianie strony internetowej zawierającej programy
telewizyjne, filmy oraz treści o charakterze rozrywkowym, wszystkie
nie do pobrania, jak również informacje, opinie i rekomendacje doty‑
czące programów telewizyjnych, filmów oraz treści multimedialnych
o charakterze rozrywkowym, udostępnianie filmów nie do pobrania.

(111) 314877
(220) 2018 04 17
(210) 484929
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TURBOKOZAK
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści
audiowizualnych i multimedialnych przez Internet i globalne sieci
telekomunikacyjne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej
treści audiowizualnych i multimedialnych na cyfrowe elektroniczne
urządzenia przenośne: oprogramowanie do wyszukiwania, organi‑
zowania i polecania treści multimedialnych, oprogramowanie kom‑
puterowe, mianowicie narzędzia do tworzenia oprogramowania dla
celów tworzenia oprogramowania i aplikacji na urządzenia przeno‑
śne, grafiki komputerowe do pobrania, nagrania wideo do pobrania,
programy gier elektronicznych do pobrania, grafika do pobrania do
telefonów komórkowych, tapety na komputery i telefony, do pobra‑
nia, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, dzwonki
do telefonów komórkowych do pobrania, publikacje elektroniczne
do pobrania, związane z grami, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, programy gier komputerowych do pobrania
z Internetu [oprogramowanie], 38 usługi telekomunikacyjne, trans‑
misja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów
audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych,
tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub dźwięków
muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, w tym
do zastosowań interaktywnych, wynajem sprzętu telekomunikacyj‑
nego, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających dostęp do
interaktywnych programów audiowizualnych, przydzielanie dostę‑
pu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych, komunikatów
(transmisji) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci kompute‑
rowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), przydzielanie
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dostępu w celu pobrania filmów oraz innych programów audio i au‑
diowizualnych on‑line, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo
za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu
komórkowego, reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług tele‑
komunikacyjnych, transmisja publikacji elektronicznych online, udo‑
stępnianie chatroomów i/lub forów dyskusyjnych online, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, świadczenie usług w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej poprzez wszelkie media, tj. telewizję, kompu‑
ter, odtwarzacze muzyki, odtwarzacze wideo, komputer kieszonko‑
wy [PDA], telefon komórkowy, sieć komputerową, Internet, usługi re‑
kreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, produkcja widowisk, filmów,
filmów dla telewizji, programów telewizyjnych, sprawozdań, debat,
nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, organizowanie zawodów, po‑
kazów, loterii i gier z zakresu edukacji i rozrywki, redakcja i montaż
programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, tek‑
stów i/lub obrazów nieruchomych lub ruchomych i/lub dźwięków
muzycznych lub niemuzycznych, i/lub dzwonków do telefonów, in‑
teraktywnych lub o innym przeznaczeniu, organizowanie wystaw,
konferencji, seminariów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, re‑
zerwowanie miejsc na pokazy, usługi obsługi gier w systemie online
(za pośrednictwem sieci komunikacyjnych), publikowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe) oraz treści audio, wideo i multimedial‑
nych (dyski interaktywne, dyski kompaktowe, do przechowywania),
publikowanie książek elektronicznych oraz dzienników online, publi‑
kowanie i wypożyczanie książek i tekstów (innych niż teksty reklamo‑
we), usługi w zakresie edukacji i rozrywki, mianowicie dostarczanie
treści audio i wideo w postaci filmów i programów telewizyjnych
oraz udzielanie rekomendacji online dotyczących filmów i progra‑
mów telewizyjnych, usługi wynajmu i dystrybucji obejmujące treści
o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, mianowicie filmy i pro‑
gramy telewizyjne, udzielanie informacji, opinii i rekomendacji do‑
tyczących filmów i programów telewizyjnych z dziedziny rozrywki
i edukacji, udostępnianie strony internetowej zawierającej programy
telewizyjne, filmy oraz treści o charakterze rozrywkowym, wszystkie
nie do pobrania, jak również informacje, opinie i rekomendacje doty‑
czące programów telewizyjnych, filmów oraz treści multimedialnych
o charakterze rozrywkowym, udostępnianie filmów nie do pobrania.

(111) 314878
(220) 2018 04 17
(210) 484995
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MOJE SIGA‑SIGA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w za‑
kresie design‑managementu, usługi agencji reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi
rekrutacji designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośred‑
nictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo‑biznesowych, usługi
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi dorad‑
cze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami fran‑
chisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji
sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji ma‑
teriałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wy‑
najmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie de‑
koracji wystaw i witryn pomieszczeń‑m. in. sklepów, galerii, biur,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycz‑
nych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów
informatycznie‑komputerowych, urządzeń oświetleniowych, arty‑
kułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych,
wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze
skóry, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz,
produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów
wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z re‑
kreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykułów spożywczych,
39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świad‑
czone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne,
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usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podró‑
ży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarte‑
rowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych,
usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz doty‑
czących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pa‑
sażerów, usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem
sprzętu do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie po‑
dróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych.

(111) 314879
(220) 2018 04 25
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) EXTRADOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) iDesigner
(540)

(210) 484996

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, szary
(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, handlowe informacje i porady udzielane kon‑
sumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze‑
daży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, wyszukiwa‑
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zapewnienie plat‑
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 oprogramowanie projektów technicznych, oprogramowanie jako
usługa, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi architektoniczne, usługi doradcze w zakresie technologii,
usługi inżynierskie, usługi konsultacyjne dotyczące architektury.
(111) 314880
(220) 2018 04 16
(210) 484997
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 11
(732) PABEL MACIEJ, PROKOPIAK MARCIN AP AUTOMATYKA
SPÓŁKA CYWILNA, Żelice, PL.
(540) ap automatyka
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna zaawansowanych
technologicznie urządzeń automatyki, czujników pozycjonujących,
sprzętu do pomiaru aktywności wody, czujników koloru, laserowych
czujników odległości, wskaźników do czujników przemysłowych,
prowadzenie sklepu internetowego, 42 badania z zakresu skom‑
puteryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemy‑
słowych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją
procesów administracyjnych, tworzenie programów kontrolnych
do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej
z nimi wizualizacji, badania techniczne z zakresu automatycznych
systemów identyfikacyjnych, badania techniczne z zakresu syste‑
mów automatycznej numeracji, doradztwo technologiczne, badania
technologiczne, badania dotyczące technologii, usługi naukowo
‑technologiczne, usługi doradztwa technologicznego, sporządza‑
nie raportów technologicznych, ekspertyzy w zakresie technologii,
projektowanie naukowe i technologiczne, konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii po‑
miarowych, doradztwo w zakresie technologii filtracji, usługi tech‑
nologiczne w zakresie produkcji, usługi technologiczne w zakresie
komputerów, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, usługi
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doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi w zakresie
doradztwa technologicznego, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, usługi doradztwa w dziedzinie rozwo‑
ju technologicznego, oceny w dziedzinie technologii wykonywane
przez inżynierów, badania w dziedzinie technologii prowadzone
przez inżynierów, usługi doradztwa technologicznego w zakresie
programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie no‑
wych technologii na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa technolo‑
gicznego w zakresie analiz budowy maszyn, doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych.

(111) 314881
(220) 2018 04 17
(210) 484999
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) STREFA CZASOWA SIGA‑SIGA
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, usługi w za‑
kresie design‑managementu, usługi agencji reklamowych, usługi
promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie
kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi promocyjne, usługi
rekrutacji designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośred‑
nictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo‑biznesowych, usługi
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi dorad‑
cze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami fran‑
chisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji promocji
sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji ma‑
teriałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie wy‑
najmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie de‑
koracji wystaw i witryn pomieszczeń‑m. in. sklepów, galerii, biur,
usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycz‑
nych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów
informatycznie‑komputerowych, urządzeń oświetleniowych, arty‑
kułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych,
wyrobów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze
skóry, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów
sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wyposażenia wnętrz,
produktów związanych z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym
powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, artykułów
wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów związanych z re‑
kreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykułów spożywczych,
39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świad‑
czone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne,
usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podró‑
ży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czartero‑
wanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usłu‑
gi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących
podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów,
usługi transportowe, pilotaż, pakiety turystyczne, wynajem sprzętu
do nurkowania rekreacyjnego, doradztwo w dziedzinie podróży i pi‑
lotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sporto‑
wych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, konferencji, kongre‑
sów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konfe‑
rencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych
z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi w zakresie edukacji i naucza‑
nia, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych
i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elek‑
tronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kie‑
rowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, organizowanie
i realizacja spektakli, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz po‑
kazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festy‑
nów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
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artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, dzia‑
łalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi or‑
kiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kompozycje muzyczne,
usługi galerii sztuki, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne
on‑line, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do
pobierania z sieci komputerowych, usługi salonów fitness i siłowni,
usługi salonów gier, usługi sal kinowych, usługi administrowania,
zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań,
usługi studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań
dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchroniza‑
cja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi repor‑
terskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania arty‑
stom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, usługi fotograficzne
ujęte w tej klasie, świadczone również za pośrednictwem Internetu,
obejmujące wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii,
filmów i przeźroczy, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja
zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmo‑
wej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów
fotograficznych/filmów, w tym dostępu za pomocą środków elektro‑
nicznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 314882
(220) 2018 04 17
(210) 485001
(151) 2018 10 18
(441) 2018 05 28
(732) ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) PolishAPI
(510), (511) 36 usługi bankowości internetowej, usługi bankowości
on‑line, usługi bankowości elektronicznej, usługi bankowości oso‑
bistej, usługi bankowości domowej (home banking), elektroniczna
bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość inter‑
netowa), usługi finansowej bankowości osobistej, usługi bankowości
komercyjnej on‑line, usługi bankowe, usługi bankowości prywatnej,
skomputeryzowane usługi bankowe, bankowe usługi rozliczeniowe,
usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, przetwarzanie płatności na rzecz ban‑
ków, usługi finansowe, usługi informacyjne dotyczące rachunków
bankowych, usługi w zakresie rachunków bankowych, skompute‑
ryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową,
usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy,
usługi związane z rachunkami bankowymi i rachunkami oszczędno‑
ściowymi, transakcje finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi
informacji finansowej, usługi wymiany finansowej, usługi płatności fi‑
nansowych, udzielenie informacji finansowych, przetwarzanie infor‑
macji finansowych, finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, udostępnia‑
nie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu, usługi bankowości mobilnej świadczo‑
ne za pośrednictwem aplikacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne świadczone przez Internet, usługi przesyłania da‑
nych, w tym dźwięku, obrazu i sms‑ ów, usługi w zakresie poczty elek‑
tronicznej oraz przesyłania i odbioru informacji, usługi w zakresie
zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych
środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie zbierania
i przekazywania informacji z wykorzystaniem: multimediów, urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wykorzystaniu
sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegają‑
cy na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wia‑
domości, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do bezpiecznej
skomputeryzowanej sieci informacyjnej w celu umożliwienia przesy‑
łania i rozpowszechniania szerokiego wachlarza informacji w dzie‑
dzinie usług finansowych, usługi telekomunikacyjne, a także usługi
telekomunikacyjne on‑line polegające na umożliwieniu: zlecenia
usług, świadczenia usług, zawierania i wykonywania umów, otwie‑
rania rachunków bankowych, dostępu do konta bankowego oraz
dokonywania operacji bankowych, wynajem czasu dostępu do kom‑
puterowych baz danych, rozpowszechnianie informacji finansowych
przez Internet i inne sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne
w zakresie bankowości mobilnej i aplikacji na telefon, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie
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oprogramowania i systemów komputerowych na potrzeby działal‑
ności finansowej, bankowej, informatycznej, telekomunikacyjnej,
projektowej i ubezpieczeniowej, także na specjalne zamówienie
osób trzecich w rozumieniu podmiotów gospodarczych i profesjona‑
listów, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramo‑
wania na potrzeby obsługi i realizacji transakcji finansowych, w tym
płatności elektronicznych i płatności mobilnych, usługi konsultin‑
gowe z zakresu wdrażania rozwiązań i projektów informatycznych
i projektowych, hosting portalu internetowego (usługa informatycz‑
na), udostępnianie zasobów serwerów, wynajmowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego, instalacje, ak‑
tualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, odzyski‑
wanie skomputeryzowanych danych, rozbudowa, rozwój i badania
systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi integracji systemów komputerowych, konfiguracja sprzętu
i oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie testów sys‑
temów i oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
w zakresie projektowania, rozbudowy, wdrażania, instalacji i konser‑
wacji systemów informatycznych, doradztwo w zakresie planowania,
projektowania i rozbudowy systemów informatycznych, analiza wy‑
korzystania systemów informatycznych na potrzeby rozwiązywania
problemów związanych z działalnością gospodarczą, planowanie
projektów informatycznych, usługi migracji danych, dostarczanie
informacji dotyczących standardów IT, udostępnianie informacji do‑
tyczących bezpieczeństwa danych lub systemów informatycznych.

(111) 314883
(220) 2018 04 17
(210) 485003
(151) 2018 10 18
(441) 2018 05 28
(732) INESTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) INESTIO
(510), (511) 35 usługi w zakresie rekrutacji personelu, zarządzanie
zasobami ludzkimi, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji
pracowników, dobór personelu [dla osób trzecich], doradztwo i kon‑
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie infor‑
macji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci kompu‑
terowej, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi w zakresie prze‑
prowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu],
usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie re‑
krutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie wyszuki‑
wania stanowisk pracy i personelu, usługi związane z personelem,
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji
zawodowych, usługi outsourcingu pracowników, usługi w zakresie
rekrutacji, selekcji, wysyłania, oddelegowywania i wypożyczania
personelu (na okres tymczasowy), wypożyczanie pracowników (out‑
placement) i zastępowanie pracowników, dostarczanie siły roboczej
na czas określony, leasing pracowniczy, outsourcing pracowniczy,
opracowywanie CV dla osób trzecich, ogłoszenia odnoszące się do
rekrutacji personelu, ogłoszenia odnoszące się do ofert pracy, za‑
mieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, reklama rekrutacji perso‑
nelu, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, rekla‑
ma typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, statystyczne
zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcyj‑
ne, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wy‑
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie hotelami, 38 zapewnianie dostępu do
treści, stron internetowych i portali, usługi związane z elektroniczny‑
mi tablicami ogłoszeń, przekazywanie i rozpowszechnianie informa‑
cji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu
i innych sieci łącznościowych, udostępnianie on‑line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie forów internetowych online,
usługi komputerowych tablic ogłoszeń, zapewnianie dostępu do
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elektronicznej sieci on‑line w celu wyszukiwania danych, zapew‑
nianie dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do
platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do baz danych,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, przesyłanie
wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości.

(111) 314884
(220) 2018 04 18
(210) 485005
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) SZAFRANIEC MACIEJ SZAFRAN, Sosnowiec, PL.
(540) a to dobre !
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy, żółty, zielony,
fioletowy, różowy, szary
(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory owocowe: przetwory warzywne, kon‑
centraty pomidorowe, przeciery pomidorowe, przeciery ogórkowe,
przeciery warzywne, przeciery owocowe, ogórki kiszone, ogórki
konserwowane, pikle ogórkowe, papryka konsen^/owana, sałatki
warzywne, surówki warzywne, jaja, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin stryczkowych), ryby, owoce
morza i mięczaki, oleje i tłuszcze, nabiał i substytuty nabiału, jaja pta‑
sie i produkty z jaj, galaretki, konfitury, powidła, dżemy, kompoty, pa‑
sty owocowe i warzywne, algi do żywności dla ludzi, aloes spożyw‑
czy, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów
i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spo‑
żywcze na bazie orzechów, pasty rybne i z owoców morza, produkty
serowarskie, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe dama z mięsa, desery owocowe, ekstrakty
do zup, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, kieł‑
baski wegetariańskie, koncentraty zup, kostki do zup, mieszanki do
zup, mrożone, gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mro‑
żone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza
i ryb, potrawy mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przekąski
ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, tofu, soja [przetwo‑
rzona], sałatki gotowe, zupy w puszkach, zupy w proszku, zupy (skład‑
niki do sporządzania-), zupy, zapiekanki [żywność], jogurt, koktaile
lodowe, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, napoje na bazie mle‑
ka, napoje na.bazie jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konser‑
wy, marynaty, mieszanki warzywne, mieszanki owoców i orzechów,
oliwki [przetworzone], nasiona przetworzone, orzechy jadalne, owo‑
ce konserwowane, owoce przetworzone, sałatki owocowe, rodzynki,
śliwki suszone, sułtanki, suszone grzyby jadalne, sałatki warzywne,
kawior, anchois, ryby przetworzone, potrawy rybne, pasta rybna,
ryby suszone, ryby wędzone, żywność przygotowywana z ryb, wę‑
dliny, potrawy gotowe głównie na bazie mięsa, potrawy gotowe
głównie na bazie ryb, potrawy gotowe głównie na bazie przetwo‑
rzonych warzyw i owoców, potrawy gotowe głównie na bazie mleka
i produktów mlecznych, przekąski z owoców, przygotowane ślimaki,
desery mleczne i owocowe, zapiekanki, zagęszczone sosy pomido‑
rowe, sosy (dipy), gotowe potrawy na bazie mięsa, ryb, owoców mo‑
rza lub warzyw, przekąski i dodatki z ziemniaków, zupy i składniki do
przyrządzania zup, masło, śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania
i przekąski głównie na bazie mięsa, gotowe potrawy, dania i przeką‑
ski głównie na bazie ryb, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, gotowe potrawy, dania
i przekąski głównie na bazie mleka i produktów mlecznych, dziczy‑
zna, ryby: drób, mięso i wędliny, warzywa mrożone, warzywa kon‑
serwowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, suszone owoce,
mrożone owoce, gotowane owoce, mleko, mięso, ryby. drób, dzi‑
czyzna, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa‑
rzywa, syropy i melasa, syropy stołowe, syropy spożywcze, syropy
smakowe, 30 chrzan, sosy chirzanowe, przygotowany chirzan (przy‑
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prawa), chrzan (sos przyprawowy), ćwikła, ćwikła z chrzanem, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, żelki: batony czekoladowe,
batony zbożowe, sól, musztarda, ocet, sosy[przyprawy], przyprawy,
lód, dania gotowe i wytrawne przekąski, a mianowicie przekąski na
bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśni‑
ki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki,
pizza, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukierni‑
cze, czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, polewy cukiernicze i nadzienia, pro‑
dukty pszczele, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, skrobia
i wyroby z tych towarów, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna
zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
preparaty do pieczenia i drożdże, ciasto dopieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i za‑
czyny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony, zagęsz‑
czacze naturalne do gotowania żywności, preparaty zbożowe, pi‑
kantne sosy, czatnej i pasty, aromaty do ciast, aromaty do żywności,
mieszanki przypraw: marynaty, kremy czekoladowe, koncentraty wa‑
rzywne stosowane jako przyprawy, produkty na bazie czekolady, po‑
lewy do lodów, sosy, zioła suszone, desery lodowe, mrożone mleczne
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone, aromaty kawowe,
czekolada, czekolada pitna, czekoladki, ekstrakty czekoladowe, wy‑
roby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy[produkty zbożowe), chrupki
zbożowe, hot dogi (gotowe), gotowe produkty spożywcze w postaci
sosów, lasagne, placki, przekąski składające się z produktów zbożo‑
wych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż,
sushi, tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wyro‑
by cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owocowe, chrupiące
pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, ciasto na wypieki, wyro‑
by cukiernicze, cukier, miód, melasa, proszek do pieczenia, drożdże,
przekąski składające się głównie z mąki i produktów zbożowych,
pieczywo, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekola‑
dy będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na
bazie czekolady, żelki na bazie gotowych owoców i warzyw, 32 sy‑
ropy do wyrobu napojów, napoje owocowe i soki owocowe, piwo,
wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji na‑
pojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządza‑
nia napojów, esencje do produkcji napojów, lemoniady (syropy do-),
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do
sporządzania napojów bezalkoholowych, likiery (preparaty do spo‑
rządzania-), moszcz konserwowany, niesfermentowany, pastylki do
napojów gazowanych, proszki do produkcji napojów bezalkoholo‑
wych, syropy do napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów, piwo i pro‑
dukty piwowarskie, drinki na bazie piwa, imitacja piwa, kwas chlebo‑
wy [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie piwa.

(111) 314885
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 485009

Kolor znaku: niebieski, biały, zielony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyj‑
ne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie trans‑
akcji finansowych.
(111) 314886
(151) 2018 10 11

(220) 2018 04 18
(441) 2018 06 11

(210) 485010
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(732) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IQ MONEY
(540)

(540) Wileńska Clinic
(510), (511) 44 kosmetyka, kosmetologia, salony piękności, medycy‑
na estetyczna, uroda.
(111) 314890
(220) 2018 04 18
(210) 485028
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ANDRUSZCZAK A., WIECZOREK M. ESTHETICKOMPLEKS
SPÓŁKA CYWILNA, Gorzów Wlkp., PL.
(540) esthetickompleks
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyj‑
ne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie trans‑
akcji finansowych.
(111) 314887
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 485012

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyj‑
ne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie trans‑
akcji finansowych.
(111) 314888
(220) 2018 04 18
(210) 485017
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited,
Brentford, GB.
(540) THE CLEAN BREATHING INSTITUTE
(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy, niebieski
(531) 26.15.25, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, prepa‑
raty medyczne, preparaty higieniczne, preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób i schorzeń układu oddechowego, preparaty
farmaceutyczne do leczenia grypy, kaszlu, przeziębienia, alergii,
41 nauczanie i szkolenia związane z chorobami i schorzeniami ukła‑
du oddechowego, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konfe‑
rencji i kongresów związanych z chorobami i schorzeniami układu
oddechowego, nauczanie i szkolenia związane z zanieczyszczeniem
powietrza, organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji
i kongresów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, 42 badania
naukowe i usługi technologiczne w zakresie zanieczyszczenia po‑
wietrza, badania naukowe i usługi technologiczne w zakresie lecze‑
nia chorób i schorzeń układu oddechowego, 44 usługi medyczne.
(111) 314889
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) SZAREK BOGDAN SKANDO, Warszawa, PL.
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(210) 485019

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, usługi polegające na gro‑
madzeniu i udostępnianiu klientom kosmetyków, środków perfu‑
meryjnych, środków do pielęgnacji włosów i paznokci różnych firm
w celu ich obejrzenia, zapoznania się z ich właściwościami i nabycia,
usługi: dystrybucja materiałów reklamowych, prowadzenie akcji pro‑
mocyjnych, zarządzanie siecią punktów usługowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy wygod‑
nie je oglądać i kupować w salonach i na stronach internetowych:
produktów kosmetycznych oraz środków do pielęgnacji, stylizacji
i koloryzacji włosów oraz produktów kosmetycznych oraz środ‑
ków do pielęgnacji twarzy i ciała, 38 rozpowszechnianie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, 41 usługi w zakre‑
sie szkoleń kosmetologicznych, usługi organizowania‑seminariów,
konferencji, konkursów, publikowanie tekstów, organizacji wystaw
edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka, wypoży‑
czanie filmów, książek, nagrań, materiałów informacyjnych, 44 usłu‑
gi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi kosmetyczne, usługi
profesjonalnej konsultacji związane z kosmetyką i kosmetologią,
usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, gabinetów
odnowy biologicznej, zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody, pro‑
wadzenie salonów fryzjerskich i salonów piękności, usługi fryzjerskie
i kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji, koloryzacji, stylizacji włosów,
strzyżenie i układanie włosów, przedłużanie i zagęszczanie włosów,
wizaż, usługi medyczne, usługi w zakresie medycyny estetycznej,
masaże, pomoc z zakresu medycyny estetycznej, zabiegi dermato‑
logiczne, zabiegi odchudzające, fizjoterapia, fizykoterapia, depilacja,
zamykanie naczyń, usuwanie zmarszczek, dermatochirurgia, implan‑
tacja włosów, porady kosmetyczne, usługi z zakresu pielęgnacji i hi‑
gieny ciała, usługi pielęgnacyjne twarzy, usługi pielęgnacyjne stóp,
pedicure, usługi pielęgnacyjne dłoni, manicure, zabiegi pielęgnacyj‑
ne rzęs, usługi zagęszczania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi wi‑
zażu, usługi z zakresu makijażu, masaż, hydromasaż.
(111) 314891
(220) 2018 04 18
(210) 485031
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA MLECZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE,
Wolsztyn, PL.
(540) HULA KRASULA
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, nabiał i substytuty nabia‑
łu, produkty serowarskie, oleje i tłuszcze, jaja ptasie i produkty z jaj,
30 mleczne wyroby cukiernicze, napoje na bazie kawy, czekolady,
kakao zawierające mleko, ryż na mleku, słodkie sosy do deserów
na bazie mleka i żółtek (custard), 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z następującymi produktami: mleko i produk‑
ty mleczne, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, oleje
i tłuszcze, jaja ptasie i produkty z jaj, mleczne wyroby cukiernicze, ryż
na mleku, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard),
napoje na bazie kawy, czekolady, kakao zawierające mleko, 40 prze‑
twarzanie mleka.
(111) 314892
(220) 2018 04 19
(210) 485037
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOM DEVELOPMENT DOBRE MIEJSCE
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 ukończone przenośne budynki z materiałów nieme‑
talowych, 35 reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej rów‑
nież on‑line, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczo‑
nych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi or‑
ganizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzię‑
ciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przepro‑
wadzania operacji handlowych przez Internet, usługi zarządzania
miejscami wystawowymi, usługi promocji obrotu nieruchomościami
mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami,
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz‑
kalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci on‑line, usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji użytkowa‑
nia nieruchomości pod kątem ekonomicznym, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno‑organizacyjnym planowa‑
nia inwestycji budowlanej, 36 usługi w zakresie: funkcji generalne‑
go inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich, usługi zarządzania nieruchomościami, sprzedaży
i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i po‑
wierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nie‑
ruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami
parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomo‑
ści, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, usługi przedsię‑
biorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, usługi opracowywa‑
nia koncepcji użytkowania nieruchomości, 37 usługi developerskie
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsię‑
wzięć deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem‑
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burze‑
nia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólno‑
budowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe,
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano‑mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalne‑
go wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich, 39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc
parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi par‑
kingowe, 42 usługi w zakresie: przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, analiz i sporządzania koszto‑
rysów budowlanych, usługi projektowe w zakresie budownictwa,
urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury i technologii,
usługi projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania ba‑
dań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geolo‑
gicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwyko‑
nawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych,
badań technicznych, doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony
środowiska, planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą po‑
miarów terenu, opracowywania projektów technicznych użytkowa‑
nia nieruchomości, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowe‑
go, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.
(111) 314893
(151) 2018 09 27

(220) 2018 04 19
(441) 2018 06 11

(210) 485044
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(732) GRUSZCZYŃSKI EDMUND FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
CHRONOS, Chorzów, PL.
(540) CHRONOS
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby z metali szlachetnych, ozdoby
z kości słoniowej i korala, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły,
zegary, zegarki, stopery, budziki, chronometry o dużej dokładności,
akcesoria do zegarmistrzostwa i do zegarków takie jak koperty, pa‑
ski, bransolety, obudowy, szkiełka, sprężyny, mechanizmy, łańcuszki,
etui stosowane w zegarmistrzostwie, 37 naprawa i serwis urządzeń
chronometrycznych, zegarków i biżuterii.
(111) 314894
(220) 2018 04 19
(210) 485068
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BUZANOWSKA JOLANTA PULS‑ART, Połczyn‑Zdrój, PL.
(540) puls‑art Artystycznie z natury
(540)

(531) 06.01.02, 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, gazety, czasopisma, druki, materiały piśmien‑
ne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, maszy‑
ny do pisania i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, materiały szkole‑
niowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa,
odzież dla dzieci, nakrycia głowy typu czapki, daszki, kaptury, obuwie,
28 gry, kule [gry], kręgle [gry], gry towarzyskie, gry sportowe, gry elek‑
troniczne, szachy [gry], gry małżong, gry automatyczne, gry fabularne,
gry‑łamigłówki, zabawki, karty do gry, klocki, pionki, gry muzyczne,
gry mechaniczne, lotki [gry], gry planszowe, gry quizowe, gry karciane,
karty do gry, elektroniczne gry planszowe, piłki do gier urządzenia do
gier, kije do gier, maszyny do gier, automaty do gier, rękawice do gier,
stoły do gier, żetony do gier, oznaczniki [pionki] do gier, żetony do gier,
automaty do gier, automaty do gier wideo, zdrapki do gier loteryjnych,
urządzenia do gier komputerowych, tarcze elektroniczne do gier, kon‑
trolery do konsoli gier, dżojstiki do gier wideo, kulki do rozgrywania
gier, sprzęt do gier wideo, urządzenia do gier korynckich automaty do
gier na monety, urządzenia rozrywkowe do salonów gier, wolnosto‑
jące urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo,
zestawy gier planszowych, artykuły sportowe i gimnastyczne nie uję‑
te w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamy, promocji,
usługi sprzedaży w tym sprzedaż za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej i Internetu towarów typu, książki, czasopisma, gry, gry planszo‑
we, gry online, zabawki, karty do gry, klocki, odzież, artykuły sporto‑
we i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe,
41 usługi organizacji imprez o charakterze edukacyjnym, rozrywko‑
wym, rekreacyjnym i sportowym, organizowanie festynów, pikników
dla dzieci, dla rodzin, kluby kultury, gry internetowe [nie do pobrania],
zapewnianie gier, organizowanie gier, organizacja gier, usługi gier,
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizacja quizów, gier
i zawodów, 42 projektowanie gier, projektowanie gier planszowych,
opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, programo‑
wanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych,
projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, programo‑
wanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, opracowywa‑
nie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, programo‑
wanie komputerowe w zakresie gier wideo, projektowanie i opraco‑
wywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramo‑
wania do wirtualnej rzeczywistości.
(111) 314895
(220) 2018 04 19
(210) 485070
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) TRZCIŃSKI TADEUSZ, Warszawa, PL.
(540) EXBREAKOUT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, płyty fonograficzne, płyty
DVD, CD, publikacje elektroniczne, 16 afisze, albumy, plakaty, fotogra‑
fie, kalendarze, rysunki, artykuły papiernicze, 41 rozrywka, organizo‑
wanie spektakli, koncertów, usługi impresariów, usługi studia nagrań.
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(111) 314896
(220) 2018 04 19
(210) 485087
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ENERGO OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OPERATOR finance
(540)

chomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego i pier‑
wotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, 45 usługi
prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, badania praw‑
ne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez
wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeń‑
stwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami autorskimi, licen‑
cjonowanie własności intelektualnej.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, zielony
(531) 25.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej finansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą finansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą finansową, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej finansowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku
towaru, usługi, firmy, usługi marketingowe, usługi pozyskiwanie i udo‑
stępnianie informacji o działalności gospodarczej finansowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podat‑
kowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radio‑
wa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo‑
wych, badania rynku, badanie opinii publicznej, usługi w zakresie mar‑
ketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach
handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tek‑
stów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wy‑
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz
danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospo‑
darczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej,
prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, wycena działalno‑
ści gospodarczej, badanie opinii publiczne, 36 usługi pośrednictwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa
w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi inwesty‑
cyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, ad‑
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów
najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie po‑
wierzchni biurowych, działalność finansowa, usługi w zakresie ope‑
racji finansowych, doradztwo finansowe, sprzedaż hurtowa i deta‑
liczna papierów wartościowych i walut, sprzedaż za pośrednictwem
Internetu papierów wartościowych i walut, pośrednictwo i doradztwo
przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipo‑
tecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowa‑
dzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
pośrednictwo w transakcjach finansowych inwestycyjnych, konsump‑
cyjnych i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych i po‑
wierzonych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi w zakresie
ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów
finansowych, informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów
podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie rapor‑
tów i ocen ekonomiczno – finansowych przedsiębiorstw, opracowanie
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansa‑
mi, prowadzenie rachunków finansowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, prowadzenie rozliczeń pie‑
niężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje
finansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośred‑
nictwa w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze
środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozy‑
skiwanie środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nierucho‑
mościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieru‑

(111) 314897
(220) 2018 04 20
(210) 485094
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) FUNDACJA NA RZECZ POLSKIEJ MŁODZIEŻY IM. LUDWIKA
RAJCHMANA, Warszawa, PL.
(540) KONFERENCJA MŁODYCH LIDERÓW
(540)

(531) 25.01.25, 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie elektro‑
nicznej do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na no‑
śnikach komputerowych, publikacje elektroniczne do celów edukacyj‑
nych, publikacje elektroniczne do celów szkoleniowych, 16 publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, książki, periodyki, czasopisma, dru‑
ki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie, kształcenie,
usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre‑
sów, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, forów edukacyjnych
z udziałem osób, informacja o edukacji, publikowanie książek, publiko‑
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek‑
stów, innych niż teksty reklamowe, publikacje multimedialne.
(111) 314898
(220) 2018 04 20
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KOWALCZYK EWA ANALITYK, Warszawa, PL.
(540) ANALITYK
(540)

(210) 485114

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 01.13.15, 26.15.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń, ak‑
cesoriów, materiałów i odczynników do analiz i badań chemicznych,
biologicznych, genetycznych, medycznych oraz weterynaryjnych,
37 naprawa lub konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryj‑
nych, 41 szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów na‑
ukowych do badań laboratoryjnych.
(111) 314899
(220) 2018 04 23
(210) 485151
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecinek, PL.
(540) PRZYJEMNOŚĆ NATURY
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, brązowy,
ciemnobrązowy, żółty
(531) 05.01.08, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 19 drewno budowlane, drewno obrobione, drewno do
wytwarzania przedmiotów użytku domowego, płyty budowlane
niemetalowe, tarcica, podłogi drewniane, 35 reklama online za po‑
średnictwem sieci komputerowej.

(111) 314900
(220) 2018 04 23
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) FUNDACJA GREEN FESTIVAL, Wieliczka, PL.
(540) International Green Film Festival
(540)

(210) 485177

Kolor znaku: zielony
(531) 16.03.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizo‑
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sym‑
pozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], or‑
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja widowisk, wystawianie spektakli na
żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(111) 314901
(220) 2018 04 23
(210) 485185
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tajemnice medyczne
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie za‑
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w kompute‑
rach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji,
35 projektowanie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie/dys‑
trybucja materiałów reklamowych [upominki reklamowe i materiały
promocyjne, ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne
i radiowe, sprzedaż (promocja-) dla osób trzecich, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, oferowanie w mediach produktów
dla detalicznego handlu, 38 przekazywanie fonii i/lub wizji, transmisja
programów telewizyjnych, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i roz‑
powszechnianie informacji, usługi transmisji programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, usługi: emisji telewi‑
zyjnej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,
organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, przekazu programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych
‑internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu sa‑
telitarnego, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów,
41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk te‑
lewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów
telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów.
(111) 314902
(220) 2018 04 23
(210) 485188
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) BOULEVARD &amp; RESIDENCE Ustronie Morskie
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, złoty
(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 36 sprzedaż i wynajem budowanych w systemie dewe‑
loperskim obiektów mieszkalnych i użytkowych, obrót nieruchomo‑
ściami i pośrednictwo w tym zakresie, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż najem i dzierżawa nieruchomości, do‑
radztwo w sprawach inwestycyjnych, 43 hotele, motele, pensjonaty,
biura zakwaterowania w hotelach, motelach i pensjonatach, rezer‑
wacje kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, prowadzenie domów turystycznych
i wypoczynkowych, usługi pól namiotowych, udostępnianie terenu
i urządzeń kempingowych, kawiarnie, restauracje, drink‑bary.

(111) 314903
(220) 2018 04 23
(210) 485190
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) BOULEVARD &amp; RESIDENCE Ustronie Morskie
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 36 sprzedaż i wynajem budowanych w systemie dewe‑
loperskim obiektów mieszkalnych i użytkowych, obrót nieruchomo‑
ściami i pośrednictwo w tym zakresie, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż najem i dzierżawa nieruchomości, do‑
radztwo w sprawach inwestycyjnych, 43 hotele, motele, pensjonaty,
biura zakwaterowania w hotelach, motelach i pensjonatach, rezer‑
wacje kwater, wynajmowanie sal na posiedzenia, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy, prowadzenie domów turystycznych
i wypoczynkowych, usługi pól namiotowych, udostępnianie terenu
i urządzeń kempingowych, kawiarnie, restauracje, drink‑bary.
(111) 314904
(220) 2018 04 23
(210) 485193
(151) 2018 10 17
(441) 2018 06 18
(732) Krzystek‑Pożoga Anna APTEKA OSOBISTA MGR FARM. ANNA
KRZYSTEK‑POŻOGA, Staszów, PL.
(540) apteka osobista
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 24.13.25, 24.17.25, 26.05.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 lekarstwa, leki dla ludzi, suplementy żywnościowe,
suplementy ziołowe, odżywcze suplementy diety, suplementy die‑
tetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, 35 zapewnianie wsparcia administracyjnego
aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków, zarządzanie
programami i usługami refundacyjnymi aptek, usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety, usługi doradcze w zakresie reklamy dla fran‑
czyzobiorców, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kon‑
traktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię‑
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
44 sporządzanie receptur w aptekach, przygotowywanie i wydawa‑
nie lekarstw, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, usługi
doradcze świadczone przez apteki.
(111) 314905
(151) 2018 10 15

(220) 2018 04 23
(441) 2018 06 25

(210) 485198
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(732) JÓŹWIAK PAWEŁ BAARS, Słupca, PL.
(540) BAARS GEOTECHNICAL MEASURES
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 41 usługi organizowania i prowadzenia warsztatów, tre‑
ningów, seminariów, konferencji, kursów oraz szkoleń edukacyjnych
w zakresie geologii, geofizyki, geotechniki oraz planowania geogra‑
ficznego, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowa‑
nia, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie miernictwa i eksploracji,
usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi sondowania geologiczne‑
go, prowadzenie badań geologicznych i pomiarów gruntu, bada‑
nia, poszukiwania, ekspertyzy geologiczne, projektowanie wierceń
geologicznych, doradztwo technologiczne w dziedzinie geologii,
geofizyki, geotechniki oraz planowania geograficznego, skompu‑
teryzowane usługi informacyjne w zakresie pomiarów geofizycz‑
nych, usługi badawczo‑rozwojowe, a także badania i projektowanie
w zakresie prac geologicznych, poszukiwań, rozpoznawania i wydo‑
bywania surowców energetycznych oraz wykorzystywania wyeks‑
ploatowanych złóż na cele magazynowe, poszukiwanie surowców
energetycznych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
(111) 314906
(220) 2018 04 24
(210) 485211
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SZYMKIEWICZ TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TOM AUTO, Opole, PL.
(540) SENSO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 czujniki parkowania, zestawy samochodowe czujni‑
ków parkowania, 11 żarówki, żarówki do pojazdów, żarówki xeno‑
nowe do pojazdów, zestawy xenonowe, żarówki halogenowe do po‑
jazdów, samochodowe lampy dzienne, oprawy i żarówki LED, diody
LED, 12 części dla pojazdów służących do poruszania się na lądzie,
powietrzu, wodzie, części samochodowe i akcesoria samochodowe
zawarte w klasie 12, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pozwa‑
lające nabywcy na swobodne oglądanie i kupowanie poprzez sklep
i hurtownię internetową oraz pośrednictwo handlowe polegające
na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, na zlecenie telefoniczne takich towarów
jak: czujniki samochodowe, żarówki samochodowe, wszystkich czę‑
ści do pojazdów, usługi administrowania działalnością handlową.
(111) 314907
(220) 2018 04 24
(210) 485213
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) Sales & Product Solutions, Inc., Northbrook, US.
(540) miss spa
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 lakier do paznokci, lakier bazowy do paznokci, lakier wy‑
kończeniowy do paznokci, produkty i akcesoria do kąpieli i pielęgnacji
ciała, w szczególności ciepłe i zimne kompresy wielokrotnego użytku
do oczu do celów kosmetycznych i pielęgnacji, kosmetyki, płatki ko‑
smetyczne, płyny kąpielowe, perełki kąpielowe, żele kąpielowe, balsa‑
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my kąpielowe, nielecznicze sole kąpielowe, mydła do rąk, balsamy do
ciała, kremy do pielęgnacji skóry, kryształy kąpielowe [sole do kąpieli],
płyny do mycia ciała, spraye do ciała, krem kąpielowy, zasypka do ką‑
pieli, pianka pod prysznic i do kąpieli, żel pod prysznic, nielecznicze
preparaty kąpielowe, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry,
w szczególności mgiełka do ciała, mydła do rąk, balsam do rąk, peeling
do stóp, nieleczniczy balsam do stóp, nielecznicze preparaty do mo‑
czenia stóp, masło do ciała, masło shea, kamienie pumeksowe do użyt‑
ku osobistego, peelingi do ciała, 8 przybory do manicure, w szczegól‑
ności patyczki do manicure z drzewa pomarańczowego, przybory do
manicure, w szczególności pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci,
popychacze do skórek, przycinarki do skórek, polerki do paznokci, pę‑
sety, nożyczki do paznokci i skórek, zestawy do manicure, przybory do
pedicure, w szczególności pilniki do paznokci, obcinacze do paznokci,
popychacze do skórek, przycinarki do skórek, pęsety, nożyczki do pa‑
znokci i skórek, zestawy do pedicure, 18 kosmetyczki sprzedawane bez
zawartości, 21 osobiste dozowniki na tabletki lub kapsułki do użytku
domowego, szczotki do włosów, nieelektryczne szczoteczki do zębów,
szczotki kosmetyczne, puszki do pudru, gąbki do twarzy do nakłada‑
nia makijażu, uniwersalne pojemniki na szczotki sprzedawane bez za‑
wartości, podstawki pod lusterka toaletowe, szczotki i gąbki do kąpieli,
szczotki do paznokci, myjki złuszczające do stóp i myjki do peelingu
ciała, ręczne środki do czyszczenia kosmetyków, w szczególności chu‑
steczki i gąbki z włókniny, akcesoria podróżne, w szczególności mydel‑
niczki. słoiczki do kremów, butelki do dozowania mydła i uchwyty na
szczoteczki do zębów, separatory piankowe do pedicure, 24 ściereczki
kąpielowe, rękawice kąpielowe i pasy kąpielowe, 25 bawełniane ręka‑
wiczki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilżających, baweł‑
niane skarpetki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilżających,
maski do spania, odzież, w szczególności płaszcze kąpielowe, narzutki.

(111) 314908
(220) 2018 04 24
(210) 485237
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SUMERA ARTUR F.H. CORA, Libertów, PL.; KW GRUPA
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niepołomice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, niebieski, czarny, szary, zielony,
żółty
(531) 04.03.03, 09.07.05, 03.07.19, 29.01.15
(510), (511) 30 produkty cukiernicze, słodycze, produkty piekarnicze.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 314909
(220) 2018 04 24
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) AWIM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) awim INWEST
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, ciemnożółty
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo.

(210) 485262
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(111) 314910
(220) 2018 04 24
(210) 485311
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) MEDICA SPÓŁKA JAWNA J. CHODACKI A. MISZTAL, Lubin, PL.
(540) FAST‑MAŚĆ FAST‑ŻEL FAST‑KREM
(510), (511) 3 kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 5 maści do
celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub me‑
dycznych, żele lecznicze, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna,
hurtowa oraz za pomocą sieci komputerowej preparatów nutraceu‑
tyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, środków farma‑
ceutycznych, kosmetyków do pielęgnacji skóry.
(111) 314911
(220) 2018 04 25
(210) 485328
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) E‑FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, PL.
(540) SECRET VOLCANO
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, beżowy, ciemnobrązowy, czerwony,
żółty
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych,
interaktywnych gier on‑line oraz gier komputerowych, gry wideo
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach
danych, w tym gry hazardowe, gry komputerowe w formie progra‑
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry
hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automa‑
ty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry hazardo‑
we, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe,
41 usługi w zakresie gier on‑line i aplikacji on‑line związanych z gra‑
mi, gier internetowych nie do pobrania i instalacji na komputerze,
hazardowych gier on‑line, gier komputerowych dostępnych on‑line,
w tym gier hazardowych.
(111) 314912
(220) 2018 04 25
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) YANG LI YUN, Walendów, PL.
(540) MISS moda
(540)

(210) 485337

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, portfele.
(111) 314913
(220) 2018 04 25
(210) 485340
(151) 2018 09 20
(441) 2018 06 04
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) lepione
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
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(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowi‑
cie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han‑
dlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świad‑
czone lub związane z obsługą i franczyzą restauracji i innych przed‑
siębiorstw lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywno‑
ści i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.

(111) 314914
(220) 2018 04 25
(210) 485344
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) kuchnia MARCHÉ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 10.03.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowi‑
cie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han‑
dlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świad‑
czone lub związane z obsługą i franczyzą restauracji i innych przed‑
siębiorstw lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywno‑
ści i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(111) 314915
(220) 2018 04 25
(210) 485346
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) nasze Melodie
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory’ dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz‑
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio‑
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na‑
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pędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy

elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to‑
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro‑
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu‑
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑ oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom‑
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero‑
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo‑
niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla‑
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki‑
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys‑
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute‑
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw‑
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode‑
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in‑
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro‑
gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi‑
sane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza‑
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla‑
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi‑
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze‑
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re‑
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią‑
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha‑
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii. dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3.
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da‑
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni‑
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi‑
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na‑
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele‑
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro‑
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑ oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
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programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko‑
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko‑
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne‑
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac‑
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od‑
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar‑
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar‑
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy / audycje radiowe, filmy, na‑
grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne‑
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu‑
terach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwa‑
forty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, cza‑
sopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami
okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, ka‑
talogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzy‑
żówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geogra‑
ficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra‑
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usłu‑
gi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakresie badania opinii
publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na
rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czy‑
telnictwa, badania czytelnictwa prasy i magazynów ukazujących się
w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu
o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposo‑
bów konsumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych
magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania po‑
wierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie czę‑
ści powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatyw‑
ny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników
czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi
w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie
standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania
wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją
wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego
pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie
kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników, maga‑
zynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi
w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz opraco‑
wywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie
i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, badania
preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badaw‑
czych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólno‑
polskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, do‑
radztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodar‑
czej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w za‑
kresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han‑
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działal‑
ności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar‑
czej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opraco‑
wywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przeka‑
zu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kom‑
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puterowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro‑
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli /
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne
dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowy‑
wania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania re‑
klam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów
handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji
programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci
globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbie‑
rania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, prze‑
syłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci tele‑
fonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS
‑owych,
informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku‑
mentalnych. reportaż\ widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyj‑
nych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym
udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komór‑
kowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewi‑
zja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, tele‑
fonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elek‑
tronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi do‑
stępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomu‑
nikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo‑
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji pro‑
gramów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinfor‑
matyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy po‑
mocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności
telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefo‑
nicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łącz‑
ności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowo‑
dów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych
i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usłu‑
gi dostarczania informacji on‑line, usługi zapewniające dostęp do
stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usłu‑
gi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali
internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, orga‑
nizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie tu‑
rystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie
transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia,
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska
człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wy‑
dawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego
środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreporta‑
że, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i re‑
kreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa‑
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów
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edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tema‑
tycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i pro‑
wadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowa‑
nie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/
audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków,
pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publiko‑
wania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej,
montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicz‑
nych on‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kul‑
tury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i ple‑
biscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, pro‑
dukcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo‑
towywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykony‑
wania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputero‑
we przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w for‑
mie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania sto‑
sowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, obni‑
żania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zużywania
surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania pro‑
gramów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakre‑
sie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, orga‑
nizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących w szcze‑
gólności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa i dawstwa
szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku rzucenia palenia,
akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw
prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie zbierania materiałów
potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza pod‑
opiecznych domów pomocy społecznej, akcje społeczne i prospo‑
łeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt
oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym,
w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz akcje społeczne i prospo‑
łeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat uzależnień od nar‑
kotyków i środków odurzających, zagrożeń w cyberprzestrzeni, prze‑
stępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami
komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradz‑
two w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych
lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramo‑
wania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
wych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów
mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywa‑
nie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych
w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za
pośrednictwem witryny internetowe.

(111) 314916
(220) 2018 04 25
(210) 485350
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PGE Baltica
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elek‑
trycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych
w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysło‑
wych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza‑
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego doty‑
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, zarządzanie projektami dzia‑
łalności gospodarczej [dla osób trzecich], wprowadzanie na rynek no‑
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wych produktów, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, usługi zarządzania danymi, nadzór nad
działalnością gospodarczą, audyt przedsiębiorstw, zarządzanie do‑
kumentacją 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 konserwa‑
cja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie i na‑
prawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego
i kuchennych, serwisowanie urządzeń AGD i RTV, usługi doładowy‑
wania pojazdów elektrycznych, 39 dystrybucja energii elektrycznej,
przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyj‑
ne 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 spor‑
towych, wynajmowanie stadionów i obiektów sportowych, organizo‑
wanie targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.

(111) 314917
(220) 2018 04 25
(210) 485356
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) HOTPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Obłaczkowo, PL.
(540) HOTPIN
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne i elek‑
troniczne, urządzenia pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne,
kontrolno‑sterujące, automatyka, automatyka przemysłowa, w tym
‑urządzenia i maszyny realizujące produkcje lub procesy przemysło‑
we: urządzenia do montażu i linie montażowe, urządzenia do trans‑
portu bliskiego, systemy paletyzujące, linie pakujące, prasy, roboty,
urządzenia kontrolno‑pomiarowe zainstalowane na tych maszynach
i urządzeniach (aparatura pomiarowa, w tym przyrządy pomiaro‑
we (mierniki), czujniki, przetworniki, rejestratory), systemy wizyjne,
urządzenia wykonawcze do tych maszyn i urządzeń: zawory, silniki,
napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe, urządzenia ste‑
rujące do tych maszyn i urządzeń: sterowniki PLC, komputery prze‑
mysłowe, panele operatorskie, oprogramowanie do kontroli i wizu‑
alizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych: oprogramowanie
sterowników, HMI (panel sterowniczy/panel operatorski), system
informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego
lub produkcyjnego SCADA, rozproszony system sterowania DCS,
systemy łączności: sieci przemysłowe, radiowo‑modemowe, GPRS
i jego następcy, 35 sprzedaż detaliczna dla osób trzecich prowadzo‑
na przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet, zwłaszcza
sprzedaż artykułów elektrotechnicznych, automatyki przemysło‑
wej, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, drukarek,
urządzeń peryferyjnych typu klawiatura komputera, monitor, mysz,
skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny,
dżojstik, kamera internetowa itp., prezentowanie produktów w me‑
diach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie
i publikowanie tekstów sponsorowanych, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom, marketing, doradztwo i pośrednictwo
handlowe, zwłaszcza w zakresie specjalistycznych prac inżynierskich,
prace biurowe, usługi sekretarskie, obróbka i powielanie tekstów,
maszynopisanie, 42 doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
i oprogramowania komputerowego, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, usługi komputerowe, usługi doradcze w zakresie
technologii informatycznej.
(111) 314918
(220) 2018 04 25
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) ZŁOTE ZBOŻA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07

(210) 485357
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witamino‑
we, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, 30 słodycze,
kakao, czekolada, napoje na bazie kakao lub czekolady, 32 napoje
i koncentraty napojów.

(111) 314919
(220) 2018 04 25
(210) 485363
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) WOŁCZYK ADRIANNA PRACOWNIA ADKA, Rokietnica, PL.
(540) aleWorek
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 19.01.11, 29.01.07, 27.05.01, 09.01.10, 09.05.09, 10.03.99
(510), (511) 24 tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkani‑
ny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny lniane, pokrowce i narzuty na
meble, podkładki na stół z materiałów tekstylnych, podkładki pod
szklanki z materiałów tekstylnych, materiały do tapicerki, narzuty
na łóżka, metki tekstylne, 25 gabardyna [odzież], kaptury [odzież],
kołnierzyki przypinane, koszule, koszule z krótkimi rękawami, ko‑
szulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], odzież, odzież dla
rowerzystów, odzież gotowa, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzch‑
nie [odzież], opaski na głowę, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], podkoszulki bez rękawów, spódnice, spódnico‑spodenki,
stroje przeciwdeszczowe.
(111) 314920
(220) 2018 04 25
(210) 485365
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) KRÓLIKOWSKI MARCIN ŁUKASZ BRASKO VADETA,
Gliwice, PL.
(540) Brasko Vadeta
(510), (511) 25 odzież.
(111) 314921
(220) 2018 04 26
(210) 485385
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) ZATORSKI KRZYSZTOF FIRMA ZATORSKI, Sochaczew, PL.
(540) ZATORSKI
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony
(531) 01.03.06, 01.03.16, 15.07.01, 15.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 części do maszyn budowlanych, 12 części i akcesoria
do pojazdów lądowych, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 314922
(220) 2018 04 26
(210) 485387
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) JAN DZIURA‑BARTKIEWICZ, GRZEGORZ BARTKIEWICZ
PETROSTER SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) PETROSTER
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, dystrybutory paliw
dla stacji benzynowych, zespoły stacji pomp, zawory, zawory pa‑
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liwowe, pokrywy, jako części maszyn, instalacje do mycia pojaz‑
dów, maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego,
reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako
części maszyn, separatory para‑olej, czyli odolejacze pary, 9 elek‑
troniczne systemy kontrolne, elektryczne urządzenia pomiarowe,
wykrywacze, czyli detektory wycieków, zdalne, elektryczne lub
elektroniczne stanowiska kontrolno‑sterujące, przyrządy do po‑
miaru poziomu paliwa, urządzenia do regulacji paliwa, mierniki
ilości benzyny, alarmy pożarowe, analizatory powietrza, aparatura
do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy dla chemii,
czujniki, w szczególności czujniki poziomu benzyny, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, programy steru‑
jące komputerowe, przepływomierze, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządze‑
nia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
urządzenia testujące inne niż do celów medycznych, wskaźniki ci‑
śnienia jako rejestratory ciśnienia, wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wykrywacze dymu, zawory elektromagnetyczne jako przełączniki
elektromagnetyczne, zawory termostatyczne, 11 zawory regulu‑
jące poziom w zbiornikach, urządzenia do ogrzewania na paliwa
stałe, płynne lub gazowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, zawór, do rur i rurociągów, urządze‑
nia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, po‑
chodnie gazowe do użytku w rafineriach naftowych, instalacje do
filtrowania powietrza, armatura do regulacji urządzeń wodnych
lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, 35 sprze‑
daż hurtowa i detaliczna towarów związanych z budową, zaopa‑
trzeniem oraz utrzymaniem stacji benzynowych, w szczególności
osprzętu i urządzeń dla stacji, elektroniki pomiarowej i paliwa za
pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci In‑
ternet, 37 naprawa lub konserwacja sprzętu stacji paliw płynnych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
sprzętu stacji benzynowych, usługi tankowania paliwa do pojaz‑
dów, serwisowanie rurociągów, stacje obsługi pojazdów, napra‑
wy, konserwacja i tankowanie pojazdów, budowa infrastruktury,
budowa instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, kon‑
serwacja instalacji przemysłowych, montaż instalacji przemysło‑
wych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa‑
cją przemysłowych instalacji i urządzeń chemicznych, instalacja
i naprawa rurociągów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, 40 usługi bioremediacyjne,
obróbka metali, usługi spawalnicze, uzdatnianie wody jako oczy
szczanie wody, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów
niebezpiecznych, 42 analizy biologiczne, analizy laboratoryjne,
analizy chemiczne, analiza bakteriologiczna, analiza biochemicz‑
na, usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, badania laboratoryjne, badania bio‑
chemiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
biotechnologiczne, badania bakteriologiczne, badania mikrobio‑
logiczne, badania geofizyczne dla przemysłu naftowego, bada‑
nia geofizyczne dla przemysłu gazowniczego, badania biotech‑
nologiczne dotyczące przemysłu naftowego, badania z zakresu
analizowania odpadów, usługi analizy i testowania dla przemysłu
naftowego testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do
celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich
do celów certyfikacji.

(111) 314923
(220) 2018 04 26
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) PIEKARNIA LESZEK ULMAN SPÓŁKA JAWNA,
Niepołomice, PL.
(540) PIEKARNIA ULMAN
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze.

(210) 485389

(111) 314924
(220) 2018 04 26
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) SKAKANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.

(210) 485393
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(540) Skakanka
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 21.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie, w szczególności przygoto‑
wanie dzieci do edukacji szkolnej poprzez rozwijanie uwagi, pamięci
i koncentracji, 44 terapia zajęciowa, rehabilitacja.
(111) 314925
(220) 2018 04 26
(210) 485409
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) GRODECKI ALEKSANDRA SILESIAN ABC, Gostyń, PL.
(540) ABC pets
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.06.03
(510), (511) 18 wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, wędzi‑
dła dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, smycze
dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, maski przeciw muchom dla zwierząt, kokardy dla
zwierząt domowych, koce dla zwierząt, getry dla zwierząt, elektro‑
niczne obroże dla zwierząt domowych, ochraniacze dla psów przeciw
zaznaczaniu terenu, gryzaki ze skóry surowej dla psów, buty dla psów,
21 miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt
domowych, łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych,
kuwety dla zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych,
grzebienie dla zwierząt, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt
domowych, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo‑
wych, terraria domowe dla zwierząt, szczotki dla zwierząt domowych,
szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, słoiki na przekąski dla
zwierząt domowych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domo‑
wych, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla
zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodarstwie domo‑
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, pojemniki
na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla
zwierząt domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt
domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane przez zwie‑
rzęta, podajniki karmy dla małych zwierząt, plastikowe pojemniki do
dozowania napojów dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła
dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody
i płynów, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, kuwety dla
kotów, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, tace z tworzyw
sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, karmniki dla ptaków,
klatki dla ptaków, wanienki dla ptaków, obrączki dla ptaków, pojem‑
niki na karmę dla ptaków, żerdzie dla ptaków trzymanych w klatkach,
28 maskotki, misie pluszowe, zabawki, zabawki w kształcie zwierząt,
zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla
zwierząt, zabawki dla ptaków, zabawki dla psów, zabawki dla kotów,
repliki zwierząt jako zabawki, przytulanki w postaci zwierząt, gry, za‑
bawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, sztuczne kości
będące zabawkami dla psów, 31 artykuły jadalne do żucia dla zwie‑
rząt, ciastka dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt morskich,
artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze
dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, karmy i pasze dla zwierząt,
karma dla zwierząt domowych, karma dla ryb, karma dla ptaków, kar‑
ma dla psów, karma dla kotów, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne
kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, mielone produkty spo‑
żywcze dla zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, mączka dla
zwierząt, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), kości dla psów, napoje
dla zwierząt, mleko w proszku dla szczeniąt, mleko w proszku dla ko‑
ciąt, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, mieszanka paszo‑
wa dla zwierząt, papier do użytku jako podściółka dla zwierząt, papier
pokryty piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, papier po‑
kryty piaskiem do użytku w klatkach dla zwierząt, papier ścierny dla
zwierząt domowych [ściółka], papier żwirowy do klatek dla ptaków,
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przysmaki dla psów [jadalne], przysmaki dla kotów [jadalne], piasek
do kuwet dla kotów, podściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla
chomików, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych w for‑
mie gryzaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokarmy puszkowa‑
ne lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla kotów,
preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla zwierząt,
produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, środki odżyw‑
cze [karma] dla ryb, ściółka dla zwierząt, żwirek dla kotów, wyściółka
ścierna do kuwety dla kota, żywność dla ryb akwariowych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie‑
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgna‑
cji dla zwierząt, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk‑
tów dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.

(111) 314926
(220) 2018 04 27
(210) 485450
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) PAPA DIEGO ŚWIEŻY MEKSYK
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny
(531) 02.01.20, 26.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 29 mięso, ryby i dzi‑
czyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza, konserwowa‑
ne, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, sałat‑
ki, jaja, produkty mleczne, pikle, produkty mięsne, potrawy mięsne,
przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie ziemniaków, ser, guaca‑
mole, potrawy kuchni meksykańskiej, 30 kawa, herbata, sosy, sosy
salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, quesa‑
dilla, enchilada, burrito, chimichanga, nachos, tacos, tortille, suszone
zioła, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda gazo‑
wana, woda niegazowana, woda mineralna, 35 sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich w systemie tradycyj‑
nym oraz poprzez Internet takich towarów jak: artykuły spożywcze
przetworzone i nieprzetworzone, wyroby gastronomiczne, biżuteria,
gadżety reklamowe, upominki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, mię‑
so, ryby i dziczyzna, owoce morza oraz produkty z owoców morza,
konserwowane, suszone oraz gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, sałatki, jaja, produkty mleczne, pikle, suszone zioła, produk‑
ty mięsne, potrawy mięsne, przekąski na bazie mięsa, przekąski na
bazie ziemniaków, ser, guacamole, potrawy kuchni meksykańskiej,
kawa, herbata, sosy, sosy salsa, przyprawy, wyroby zbożowe, wy‑
roby cukiernicze, lody, quesadilla, enchilada, burrito, chimichanga,
nachos, tacos, tortille, piwo, napoje bezalkoholowe, soki owocowe,
woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna, usługi re‑
klamy, promocji i marketingu oraz zbieranie i rozpowszechnianie
informacji dotyczących zdrowej żywności, zdrowego odżywiania,
dietetyki, aktywnego stylu życia, w środkach masowego przekazu
oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie prezentacji i poka‑
zów w celach handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej
żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakre‑
sie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu,
43 prowadzenie restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów
przekąskowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastrono‑
miczne i cateringowe, organizowanie przyjęć okolicznościowych,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, informacja gastronomiczna, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
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(111) 314927
(220) 2018 04 27
(210) 485467
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) MAGICTOWN GROUP G. P. LEWANDOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Gdynia, PL.
(540) SHC
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.19, 26.04.01, 26.11.07, 26.11.08,
26.11.09
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarzą‑
dzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe.
(111) 314928
(220) 2018 04 27
(210) 485468
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) BUCZAK TOMASZ, Poznań, PL.
(540) poligo
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu‑
gi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące dzia‑
łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie nieru‑
chomości, pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przedpłaconych
i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi finansowe, pieniężne
i bankowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usłu‑
gi w zakresie wycen, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edu‑
kacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia.
(111) 314929
(220) 2018 04 30
(210) 485506
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BACIŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa, PL.
(540) SILPOMP
(510), (511) 35 handlowe informacje, porady udzielane konsumen‑
tom, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo handlowe, pokazy towarów, sprzedaż pomp, silników
elektrycznych i napędów, 37 informacja o naprawach, instalacja,
konserwacja i naprawy maszyn, naprawa pomp, regeneracja maszyn,
regeneracja silników, wynajem pomp.
(111) 314930
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KULIG ZOFIA, Stalowa Wola, PL.
(540) TERRA IGNIS ROZWADÓW
(540)

(210) 485507

Kolor znaku: biały, ciemnoszary
(531) 19.09.02, 25.01.25, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 płytki ceramiczne‑kafle ceramiczne, 20 meble ku‑
chenne, 35 sprzedaż kafli, okuć, mebli, 37 usługi budowlane, kon‑
strukcyjne, montaż kafli, montaż mebli, 42 projektowanie instalacji,
mebli, dekoracji wnętrz, brył kaflowych, kafli ceramicznych.
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(111) 314931
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec, PL.
(540)
(540)

(210) 485517

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, złoty
(531) 26.04.03, 26.04.09, 29.01.14
(510), (511) 14 breloczki, ozdoby będące biżuterią, zegarki, stopery,
16 kubki na ołówki, podkładki i podstawki pod kufle do piwa, pu‑
dełka, stojaki na długopisy i pióra, długopisy (kolorowe), papiero‑
we podstawki pod szklanki, kalendarze (różnego rodzaju), notesy
na zapiski, dyplomy (nagrody), plakaty reklamowe, naklejki, teczki
papierowe, 25 odzież, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, dasz‑
ki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa,
28 artykuły sportowe i gimnastyczne, piłki do gier, przyrządy gim‑
nastyczne, karty do gry, 35 usługi reklamowe, 41 usługi z zakresu
działalności sportowej i rekreacyjnej, takie jak: organizacja zawodów
sportowych, organizacja pokazów sportowych, usługi organizowa‑
nia szkoleń, prowadzenie treningów sportowych.
(111) 314932
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) CICHOŃ PIOTR EXTRADENT, Warszawa, PL.
(540) EXTRADENT PIOTR CICHOŃ STOMATOLOGIA
(540)

(210) 485519

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne, usługi medyczne, usługi klinik
medycznych, ośrodki zdrowia, usługi ortodontyczne, pomoc me‑
dyczna.
(111) 314933
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Eternal Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485523

(111) 314934
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Hiltop Red Cup Tea
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485524

(111) 314935
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Trimurti
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485528

(111) 314936
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Jockey
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485531
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(111) 314937
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Girnar
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485533

(111) 314938
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) HILTOP RED CUP TEA
(540)

(210) 485535

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, złoty, żóły
(531) 29.01.15, 27.05.01, 11.03.04, 11.03.20, 26.11.02, 26.11.07,
26.11.14, 26.11.25
(510), (511) 30 herbata.
(111) 314939
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Trimurti
(540)

(210) 485539

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, niebieski, pomarańczowy,
zielony, żółty
(531) 02.03.02, 02.03.16, 02.03.22, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.
(111) 314940
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Jockey TEA
(540)

(210) 485541

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy, szary,
zielony, żóły
(531) 02.01.20, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.
(111) 314941
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) Eternal TEA

(210) 485543
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(111) 314945
(220) 2018 04 30
(210) 485549
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) REMBUD I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole, PL.
(540) K2 ARENA
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy, złoty, żóły
(531) 02.03.18, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 herbata.
(111) 314942
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ZAMORSKI WALDEMAR, Grzęska, PL.
(540) T MOTO TORNADO GROUP
(540)

(210) 485544
Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi fitness klubu, usługi trenerskie, usługi spor‑
towe, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi siłowni, usługi
wspinaczkowe.

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 14.01.14, 24.01.05, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów, bagażniki do
pojazdów, błotniki, kierownice do motocykli, klaksony do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, lusterka boczne i wsteczne do pojaz‑
dów, łańcuchy do motocykli, motocykle, motorowery, nóżki motocy‑
klowe, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do
pojazdów, pojazdy skutery śnieżne, pokrowce na siodełka motocy‑
klowe, ramy do motocykli, silniki do motocykli, siodełka do motocy‑
kli, szyby przednie pojazdów, 41 doradztwo zawodowe, informacje
o imprezach rozrywkowych i rekreacyjnych motocyklowych, kształ‑
cenie praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne, klub nocny, or‑
ganizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie
zawodów sportowych motocyklowych, prowadzenie wycieczek mo‑
tocyklowych z przewodnikiem, usługi szkoleniowe prowadzone przy
pomocy symulatorów .
(111) 314943
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) SZATKOWSKI DAMIAN, Sobolewo, PL.
(540) CANBERRA
(540)

(210) 485546

(111) 314946
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) SWISS KRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary, PL.
(540) ARTOFDECORS
(540)

(210) 485551

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 konstrukcje budowlane niemetalowe, budynki nie‑
metalowe przenośne, listwy niemetalowe, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalo‑
we, podłogowe płyty parkietowe, stopnie schodów niemetalowe,
schody niemetalowe, 20 meble, drzwi do mebli, komody, meble
biurowe, stojaki, półki, stoły, szafki zamykane, szafki ze schowkami,
szafy wnękowe, wolnostojące przepierzenia [meble], 27 pokrycia
podłogowe, 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarzą‑
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole‑
nie], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, 42 usługi architektoniczne.
(111) 314947
(220) 2018 04 30
(210) 485566
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Suplement diety hepatil CompleX4w1
(540)

(531) 09.07.17, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla
zwierząt, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt.
(111) 314944
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) GIRNAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 herbata.

(210) 485547
Kolor znaku: ciemnofioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje dietetycz‑
ne przystosowane do celów medycznych, żywność dietetyczna do
celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, suple‑
menty diety do stosowania przez ludzi w celu utrzymania stanu fi‑
zjologicznego i poprawy ogólnego stanu zdrowia zawarte w klasie 5,
preparaty działające ochronnie na wątrobę.
(111) 314948
(151) 2018 10 05

(220) 2018 04 30
(441) 2018 06 18

(210) 485534
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(732) MATYSIK RAFAŁ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ECO TAXI
(540)

korzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kominy meta‑
lowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków, miechy
do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów, pogrzebacze do
kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia kominków,
sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady kominowe me‑
talowe, kominowe (nasady-) niemetalowe, części kominków i wkładów
kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody metalowe do instalacji
grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki.

Kolor znaku: szary, turkusowy
(531) 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 przewóz osób.

(111) 314952
(220) 2018 05 01
(210) 485581
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) SZYMAŃSKI GRZEGORZ HOLSTERS HPE‑POLSKA, Kielce, PL.
(540) GSZ HPE POLAND hpepoland.eu COMBAT HIDE WE PRODUCE
YOU PROTECT
(540)

(111) 314949
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów, PL.
(540) feerum
(540)

(210) 485570

Kolor znaku: ciemnożółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentacje
towarów i usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towa‑
rów i usług, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie,
usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi handlu elek‑
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży.
(111) 314950
(220) 2018 05 01
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) PINTA
(540)

(210) 485577

(531) 02.01.05, 02.01.16, 02.01.30, 19.08.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kufle do piwa, dzbanki do piwa, szklanki do piwa,
szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, podkładki
pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, butelki na piwo, 43 puby, bary,
usługi barów piwnych, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyj‑
ne.
(111) 314951
(220) 2018 05 01
(210) 485580
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz, PL.
(540) WKLADY KOMINOWE.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wy‑

(531) 27.05.01, 24.01.23, 24.01.13, 24.01.15, 24.09.02
(510), (511) 6 kajdanki, 9 odzież kuloodporna, kurtki kuloodporne,
kamizelki kuloodporne, odzież ochronna wykonana z materiałów ku‑
loodpornych, urządzenia zabezpieczające i ochronne, ręczne tarcze
ochronne do użytku przez policję, maski przeciwgazowe, maski do od‑
dychania, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromienio‑
waniem i ogniem, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych,
kaski zabezpieczające, bielizna kuloodporna, 13 gazy pieprzowe,
aerozole do osobistej obrony, amunicja do broni palnej, amunicja do
broni ręcznej, amunicja i pociski, amunicja średniego kalibru, automa‑
tyczne karabiny, automatyczne pistolety, automatyczne rewolwery,
balistyczne pociski, blokady na spust broni palnej, broń, broń spor‑
towa, broń z gazem łzawiącym, celowniki nieoptyczne, celowniki nie‑
teleskopowe, celowniki do broni palnej, części broni, części składowe
broni, części składowe karabinów, części składowe pistoletów, części
składowe rewolwerów, kabury, instalacje broni, głowice bojowe rakiet
obronnych na podczerwień, futerały na pistolety, kolby broni, kolby
do pistoletów, kolby karabinu, kolby na proch do broni palnej, kolby
pistoletów, kulki śrutu do pistoletów, ładownice na naboje, ładowni‑
ki do pistoletów, magazynki na naboje do broni, magazynki do tylnej
części broni palnej, magazynki do broni, łuski do śrutu, naboje, naboje
do broni, naboje do strzelb, naboje uzbrojone, naboje zapalające, na‑
boje zawierające dym, pasy do karabinów, pasy do broni palnej, pasy
dostosowane do amunicji, pasy na amunicję, pistolety, narzędzia do
ładowania broni, obudowy na amunicję, pistolety obezwładniające,
pochwy na broń palną, pochwy na karabin, pociski do broni, pojem‑
niki na amunicję, pojemniki do odpalania broni, śruciny do wiatrówek,
śrut do nabojów do broni palnej, śrut ołowiany, śrut ołowiany dla my‑
ślistwa, śrut ołowiany do broni palnej, śrut stalowy, strzelby sportowe,
systemy broni, walizki na karabiny, uzbrojenie, wiatrówki, urządzenia
do zbierania łusek nabojów do automatycznej broni palnej, torby na
amunicję, zamki do broni palnej, materiały pirotechniczne wojskowe,
25 mundury, bielizna, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna,
bielizna dla mężczyzn, obuwie wojskowe, odzież wojskowa z khaki,
35 sprzedaż on‑line, sprzedaż hurtowa i detaliczna: broni, amunicji, ka‑
mizelek i odzieży kuloodpornej, mundurów, akcesoriów wojskowych,
odzieży militarnej, odzieży specjalistycznej.
(111) 314953
(220) 2018 05 01
(210) 485582
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) MAKOWSKA ANNA, KOWALCZYK MAŁGORZATA PESTKA
SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) PESTKA
(510), (511) 14 ozdoby, amulety, naszyjniki, biżuteria damska, biżu‑
teria fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki, zawieszki, medaliony,
broszki, krzyżyki, perły, pierścionki, bransoletki, biżuteria ze złotem,
biżuteria dla dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z metali szla‑
chetnych, zegarki, zegarki pozłacane, zegarki kieszonkowe, zegarki
sportowe, zegarki podróżne, zegarki damskie, zegarki automatyczne,
srebrne zegarki, woreczki na zegarki, zegarki ze złota, skrzynki na ze‑
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garki, pudełka na zegarki, bransolety i zegarki połączone, zegarki na
rękę, biżuteria szlachetna, ozdoby do włosów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna biżuterii, ozdób do włosów, portfeli, portfeli skórzanych,
pasków, pasków skórzanych, odzieży, bielizny damskiej, bielizny, ze‑
garków, breloków, rajstop, okularów, okularów przeciwsłonecznych.

(111) 314954
(220) 2018 05 01
(210) 485583
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) MAKOWSKA ANNA, KOWALCZYK MAŁGORZATA PESTKA
SPÓŁKA CYWILNA, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) pestka
(540)

Nr 2/2019

i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kominy
metalowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków,
miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów, pogrze‑
bacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia
kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części komin‑
ków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody meta‑
lowe do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki.

(111) 314957
(220) 2018 05 01
(210) 485587
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz, PL.
(540) KOMINY IZOLOWANE.pl
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 02.09.01
(510), (511) 14 ozdoby, amulety, naszyjniki, biżuteria damska, biżu‑
teria fantazyjna, sztuczna biżuteria, łańcuszki, zawieszki, medaliony,
broszki, krzyżyki, perły, pierścionki, bransoletki, biżuteria ze złotem,
biżuteria dla dzieci, biżuteria na ciało, biżuteria i wyroby jubilerskie,
biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria z metali szla‑
chetnych, zegarki, zegarki pozłacane, zegarki kieszonkowe, zegarki
sportowe, zegarki podróżne, zegarki damskie, zegarki automatyczne,
srebrne zegarki, woreczki na zegarki, zegarki ze złota, skrzynki na ze‑
garki, pudełka na zegarki, bransolety i zegarki połączone, zegarki na
rękę, biżuteria szlachetna, ozdoby do włosów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna biżuterii, ozdób do włosów, portfeli, portfeli skórzanych,
pasków, pasków skórzanych, odzieży, bielizny damskiej, bielizny, ze‑
garków, breloków, rajstop, okularów, okularów przeciwsłonecznych.

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.01, 01.15.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kominy
metalowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków,
miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów, pogrze‑
bacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia
kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części komin‑
ków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody meta‑
lowe do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki.

(111) 314955
(220) 2018 05 01
(210) 485585
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz, PL.
(540) KOMINEX.pl
(540)

(111) 314958
(220) 2018 05 01
(210) 485588
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz, PL.
(540) TANIEKOMINY.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kominy
metalowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków,
miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów, pogrze‑
bacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia
kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części komin‑
ków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody meta‑
lowe do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki.
(111) 314956
(220) 2018 05 01
(210) 485586
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) HAŃCZARYK MIROSŁAW TANIEKOMINY.PL, Wałcz, PL.
(540) KOMINEXX.pl
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.05, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kominy
metalowe, kominki, akcesoria do kominków, łopatki do kominków,
miechy do kominków, narzędzia do czyszczenia kominów, pogrze‑
bacze do kominków, szczypce do kominka, szczotki do czyszczenia
kominków, sterowniki do kominków, obudowy kominków, nasady
kominowe metalowe, kominowe nasady niemetalowe, części komin‑
ków i wkładów kominkowych, rury i rurki metalowe, przewody meta‑
lowe do instalacji grzewczych, kształtki rurowe metalowe, grzejniki.
(111) 314959
(220) 2018 05 02
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) GRZESZCZUK MARCIN, Stargard, PL.
(540) TB
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01

(210) 485599
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(510), (511) 41 zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, udo‑
stępnienie sprzętu sportowego, usługi klubów sportowych, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze spor‑
tem, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, fitness kluby, prowadzenie
zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
usługi siłowni, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej
[fitness kluby], usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi trenin‑
gów osobistych.

(111) 314960
(220) 2018 05 02
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) GRZESZCZUK MARCIN, Stargard, PL.
(540) TB THE BODY
(540)

(210) 485600

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, udo‑
stępnienie sprzętu sportowego, usługi klubów sportowych, usługi
trenerskie w zakresie sportu, usługi rozrywkowe związane ze spor‑
tem, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, fitness kluby, prowadzenie
zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness],
usługi siłowni, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej
[fitness kluby], usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi trenin‑
gów osobistych.
(111) 314961
(220) 2018 05 04
(210) 485612
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) W‑BLOCK
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby że‑
lazne, rury i kształtki metalowe, kolanka i złączki rur metalowe, za‑
wory metalowe, zawory wodociągowe metalowe, odlewy żeliwne,
żeliwo surowe lub półprzerobione, przewody metalowe centralnego
ogrzewania, przewody metalowe ciśnieniowe, przewody metalowe
do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorniki i pojemniki
metalowe, spusty i zasuwy metalowe, 7 pompy do instalacji grzew‑
czych, pompy na sprężone powietrze, pompy próżniowe, pompy
jako części maszyn; pompy ogrodowe, pompy domowe, pompy
przemysłowe, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, pompy monoblo‑
kowe, pompy wirowe poziome jedno i wielostopniowe, pompy
wirowe pionowe jedno i wielostopniowe, pompy wirowe dwustru‑
mieniowe, pompy wałowe, pompy wyporowe, pompy zatapialne,
pompy przeponowe, pompy śmigłowe, pompy głębinowe, pompy
samozasysające, pompy do hydrotransportu, agregaty pompowe,
części, podzespoły i zespoły pomp, stacje hydrauliczne, zestawy
hydroforowe, przepompownie ścieków i wody, 11 instalacje grzew‑
cze, gazowe, sanitarne, wodociągowe, kotły stojące, kotły wiszące,
podgrzewacze wody użytkowej, palniki i ich osprzęt, pompy cieplne,
naczynia przeponowe, zasobniki ciepłej wody, wymienniki ciepła,
węzły cieplne, armatura zabezpieczająca i regulacyjna do instalacji
wodnej i gazowej, zbiorniki olejowe, wyposażenie linii olejowych,
armatura wodociągowa, przepompownie ścieków i wody, odwod‑
nienia, filtroodmulniki magnetyczne, naczynia wzbiorcze do instala‑
cji centralnego ogrzewania, naczynia ciśnieniowe z automatycznym
utrzymywaniem i regulacją ciśnienia, urządzenia do produkcji ciepłej
wody użytkowej, przepustnice.
(111) 314962
(220) 2018 05 07
(210) 485629
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) HIGHWAY PETROLEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HIGHWAY
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki detergentowe
do użytku z olejami silnikowymi, olej przekładniowy, oleje do obwo‑
dów hydraulicznych, oleje do przekładni automatycznych, oleje do
zawieszenia hydraulicznego, oleje hamulcowe, oleje przekładnio‑
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we, oleje silikonowe, preparaty chemiczne do oczyszczania oleju,
chłodziwa do silników, płyny hamulcowe, płyny hydrauliczne, płyny
transmisyjne, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, olej napędowy,
oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje silnikowe, oleje
do silników samochodowych, oleje smarowe do silników pojazdów
mechanicznych, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje do
smarowania, oleje przekładniowe, oleje samochodowe, oleje smaru‑
jące do silników benzynowych, oleje smarujące do urządzeń samo‑
chodowych, oleje wysokooczyszczone do silników, oleje smarowe
jako oleje hydrauliczne, smary do pojazdów, smary samochodowe,
smary będące olejami przekładniowymi, smar do klocków hamulco‑
wych.

(111) 314963
(220) 2018 05 06
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) MILLION FRAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UNIT 80
(540)

(210) 485634

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja nagrań audio i video oraz produkcja mul‑
timedialna i usługi fotograficzne, udostępnianie zdjęć online nie do
pobrania, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny,
zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online.
(111) 314964
(220) 2018 05 07
(210) 485639
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KIJANOWSKI TOMASZ, KIJANOWSKA DOROTA ROKOKO
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) HAIR UP!
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 29.01.12, 24.17.04, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 26 włosy sztuczne, włosy do przedłużania, treski z wło‑
sów, tupety, peruczki, peruki, 44 salony fryzjerskie, usługi klinik me‑
dycznych, salony piękności, implantacje (wszczepianie) włosów.
(111) 314965
(220) 2018 05 07
(210) 485642
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB.
(540) JOHN PLAYER GOLD LEAF
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, brązowy, czarny, niebieski, czerwony
(531) 02.01.01, 02.01.02, 26.01.14, 26.04.02, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.15
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(510), (511) 34 papierosy, tytoń, surowy lub przetworzony, tytoń
do samodzielnego skręcania, tytoń do fajek, wyroby tytoniowe,
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki,
zapalniczki, zapałki, artykuły dla palaczy, bibuła papierosowa, glizy
papierosowe, filtry papierosowe, kieszonkowe urządzenia do skręca‑
nia papierosów, ręczne urządzenia do umieszczania tytoniu w papie‑
rowych glizach, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, produkty tytoniowe do podgrzewa‑
nia.

(111) 314971
(220) 2018 05 07
(210) 485697
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) STEFANIUK RENATA DALIS, Biała Podlaska, PL.
(540) maleńka‑RODZINNA TRADYCJA OD 1986(540)

(111) 314966
(220) 2018 05 07
(210) 485653
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków, PL.
(540) CYTYKOT
(510), (511) 5 leki, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne,
wyroby medyczne zawarte w tej klasie, suplementy diety.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13
(510), (511) 30 lody, owocowe lody, torty lodowe, sorbety, wyroby
lodowe, czekolada, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożyw‑
cze), jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), desery lodowe,
wafle, gofry, naleśniki, wafle do lodów, polewy do lodów, środki wią‑
żące do lodów, kawa, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje mrożone na bazie
kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody, herbata mrożona, ka‑
napki, wyroby cukiernicze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje aroma‑
tyzowane, napoje o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owo‑
cowe i warzywne, nektary, koktajle owocowe, lemoniady, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej żywności w tym następujących
towarów: lody, owocowe lody, torty lodowe, sorbety, wyroby lodo‑
we, czekolada, czekolada pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), jo‑
gurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), desery lodowe, wafle,
gofry, naleśniki, wafle do lodów, polewy do lodów, środki wiążące do
lodów, kawa, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy zawierające mleko, napoje mrożone na bazie kawy,
napoje na bazie kawy zawierające lody, herbata mrożona, kanapki,
wyroby cukiernicze, 43 lodziarnie, kawiarnie, snack‑bary, cukiernie,
catering, wynajem urządzeń gastronomicznych, w tym urządzeń do
dystrybucji lodów, dostarczanie żywności za pośrednictwem furgo‑
netek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, kafeterie.

(111) 314967
(220) 2018 05 07
(210) 485657
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KETOFAST
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki
medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, środki wspomagające le‑
czenie.
(111) 314968
(220) 2018 05 07
(210) 485663
(151) 2018 10 05
(441) 2018 06 18
(732) STELMACH PIOTR ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY HAMLETS,
Wrocław, PL.
(540) MEBLE STELMACH
(510), (511) 20 meble, meble kuchenne.
(111) 314969
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ELCESSOR DAMIAN, Piła, PL.
(540) coffed
(540)

(210) 485668

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02
(510), (511) 7 elektryczne młynki do kawy, 11 urządzenia do palenia
kawy.
(111) 314970
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) WODA Z GŁĘBI JURY
(540)

(111) 314972
(220) 2018 05 07
(210) 485699
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) JSC TBILVINO, Tbilisi, GE.
(540) SOUL OF GEORGIA
(510), (511) 33 wina stołowe, wina musujące, wina alkoholizowane,
wina deserowe, likiery, brandy, wódka.
(111) 314973
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 18
(732) WHISBEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) smartMIŚ
(540)

(210) 485730

(210) 485693

Kolor znaku: ciemnobrązowy, brązowy
(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i nie‑
gazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owo‑
cowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna pościelowa dla niemowląt, baldachimy nad
łóżeczka dziecięce, chusteczki tekstylne, koce do łóżeczek dziecię‑
cych, kocyki dziecięce, kołdry, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty
do łóżeczek dziecięcych, narzuty, obrusy, prześcieradła do łóżeczek
dziecięcych, płótno do przewijania niemowląt, poszewki na kołdry,
ręczniki, ręczniki dla dzieci, 28 balony, deski do pływania, deski sur‑
fingowe, domki dla lalek, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci,
elektroniczne gry planszowe, figurki do zabawy, gry, huśtawki, lalki,
latawce, maski kostiumowe, maskotki, materace nadmuchiwane do
użytku rekreacyjnego, meble zabawkowe, misie pluszowe, misie
wypchane, modele [zabawki], mówiące lalki, nadmuchiwane ak‑
cesoria unoszące się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe
[artykuły do zabawy], pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń, przy‑
tulanki w postaci zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe, re‑
pliki zwierząt jako zabawki, roboty zabawkowe, rośliny zabawkowe,
rowery zabawkowe, skakanki, szachy, zabawki, zabawki pluszowe,
zabawki w kształcie zwierząt, zabawki wypchane, zabawki z me‑
talu, zabawki z tkanin, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne,
35 reklama i marketing, badania rynku i badania marketingowe,
badania konsumenckie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja han‑
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dlowa wspomagana komputerowo, reklama online za pośrednic‑
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, wynajem powierzchni
reklamowej w Internecie, wynajem powierzchni reklamowej, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: balony,
domki dla lalek, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, elektro‑
niczne gry planszowe, figurki do zabawy, gry, huśtawki, lalki, maski
kostiumowe, maskotki, materace nadmuchiwane do użytku rekre‑
acyjnego, meble zabawkowe, misie pluszowe, misie wypchane,
modele [zabawki], mówiące lalki, nadmuchiwane akcesoria unoszą‑
ce się na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do za‑
bawy], pacynki, piłki do gry, piłki do ćwiczeń, przytulanki w postaci
zwierząt, psy zabawkowe, ptaki zabawkowe, repliki zwierząt jako
zabawki, roboty zabawkowe, rośliny zabawkowe, rowery zabaw‑
kowe, skakanki, zabawki, zabawki pluszowe, zabawki w kształcie
zwierząt, zabawki wypchane, zabawki z metalu, zabawki z tkanin,
zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, bielizna pościelowa dla
niemowląt, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, chusteczki do nosa,
chusteczki tekstylne, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dziecię‑
ce, kołdry, kocyki dla niemowląt [rożki], narzuty do łóżeczek dzie‑
cięcych, narzuty, obrusy, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych,
płótno do przewijania niemowląt, pierzyny, pledy, poszewki na koł‑
dry, ręczniki, tiul, ręczniki dla dzieci.

nesowym w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie da‑
nych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa‑
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do
celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na
cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż
detaliczna i/lub hurtowa również za pośrednictwem Internetu
następujących towarów: artykuły RTV AGD, krajalnice do chleba,
odkurzacze, otwieracze do puszek elektryczne, maszyny do szycia,
młynki do pieprzu inne niż ręczne, miksery elektryczne do celów
domowych, malaksery, noże elektryczne, pralki, roboty kuchen‑
ne elektryczne, suszarki, wirówki, młynki, wyciskacze do owoców
elektryczne domowe, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
zmywarki naczyń, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły oświe‑
tlenia domowego, lampy, żyrandole, kinkiety, elementy wykoń‑
czenia wnętrz, tapety, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, płaskorzeźby,
reprodukcje dzieł sztuki, dywany wykładziny, kanapy, krzesła, le‑
żanki, lustra, ławy, łóżka, łóżka dla dzieci, łóżka wodne, poduszki,
poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt domo‑
wych, meble biurowe, kartoteki, kołyski, komody, kozły, kredensy,
materace do łóżek, meble metalowe, meble szkolne, pościel, pulpi‑
ty, regały, skrzynki na zabawki, stoły do masażu, taborety, toaletki,
wieszaki na ubrania, wózki meblowe.

(111) 314974
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 18
(732) TROJAK MARIA, Andrychów, PL.
(540) TROJAK Auto Serwis
(540)

(111) 314976
(220) 2018 05 08
(210) 485746
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) FSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FSG Prawo
(540)

(210) 485735

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 37 instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w samochodach, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją samochodów, wulkanizacja opon samochodowych,
czyszczenie samochodów, smarowanie samochodów, przegląd sa‑
mochodów, malowanie samochodów, naprawy samochodów, kon‑
serwacja samochodów, naprawy i obsługa samochodów, usługi stacji
obsługi samochodów, strojenie silników samochodowych, naprawa
karoserii samochodowych, instalowanie wyposażenia samochodo‑
wego, odświeżanie lakieru samochodu, kompleksowe czyszczenie
samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, usługi wymiany
oleju samochodowego, usługi wymiany szyb samochodowych, kon‑
trola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą.
(111) 314975
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) ONEMARKET
(540)

(210) 485737

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalno‑
ści gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością handlo‑
wą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo
biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo‑
darczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja mate‑
riałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe in‑
formacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han‑
dlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biz‑

Kolor znaku: niebieski, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.04,
26.05.01
(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo i nadzór w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputero‑
wych, mediacje, prawne administrowanie licencjami, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania doku‑
mentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji
prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi prawne.
(111) 314977
(220) 2018 05 10
(210) 485787
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ELEKTRO‑PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) MERIVA
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne natynkowe i podtynkowe.
(111) 314978
(220) 2018 05 10
(210) 485795
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 CARNAUBA WAX
(510), (511) 3 środki do nabłyszczania, czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe mydło, środki wy‑
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne.
(111) 314979
(220) 2018 05 10
(210) 485798
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stary Staw, PL.
(540) K2 TOTALNY POŁYSK
(510), (511) 3 środki do nabłyszczania, czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, kosmetyki samochodowe mydło, środki wy‑
bielające i inne substancje stosowane w praniu, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne.
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(111) 314980
(220) 2018 05 10
(210) 485818
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) DISEGNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) DISEGNA
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnozielony
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, urządzeń i sprzętu oświetleniowego, urządzeń i sprzętu go‑
spodarstwa domowego, 37 usługi budowlane, usługi malarskie,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi szklarskie, wstawia‑
nie, konserwacja i naprawa szyb, okien i rolet, 42 usługi projektowa‑
nia wnętrz budynków użyteczności publicznej.
(111) 314981
(220) 2018 05 11
(210) 485859
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) JAKUBOWSKI MICHAŁ, Turawa‑Marszałki, PL.
(540) MBM Biotix
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, preparaty
chemiczno‑farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi.
(111) 314982
(220) 2018 05 11
(210) 485867
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) DARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) DARLOG WSZYSTKODOMAGAZYNU.PL
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, systemy regałów, struktury
metalowe do magazynowania, metalowe ramy regałów, rury ze sta‑
li nierdzewnej, metalowe wsporniki do mebli, palety do transportu
wewnętrznego metalowe, palety załadowcze metalowe, produkty
budowlane z metalu, produkty metalowe do użytku w budownictwie,
osłony z metalu, panele metalowe, kratownice metalowe, wsporniki
metalowe, metalowe wsporniki do półek, siatki metalowe, siatki dru‑
ciane i cienkie siatki druciane, kotwy metalowe, podkładki metalowe,
podkładki regulacyjne, barierki ochronne metalowe, słupki metalowe,
metalowe pomosty robocze, drabiny metalowe, drabiny i rusztowania
z metalu, 12 pojazdy elektryczne, wózki jezdniowe widłowe, wózki
transportowe, wózki towarowe, wózki na dokumenty, pojemniki na
kółkach do transportu towarów,ramy z kołami do przemieszczania
przedmiotów, 16 artykuły biurowe, sprzęt biurowy, skoroszyty i se‑
gregatory, kartonowe kontenery do pakowania, tablice z kartkami do
prezentacji [flipchart], tablice suchościeralne, tablice magnetyczne do
planowania zajęć i spotkań, kartonowe maty stołowe, maty na biur‑
ko, okładki, obwoluty, przyrządy do rysowania na tablicy ściennej,
markery, pisaki, gąbki do tablic suchościeralnych, stojaki na akcesoria
biurkowe, 20 meble, meble biurowe, meble metalowe, półki maga‑
zynowe, regały, regały metalowe, półki sklepowe, systemy półkowe,
niemetalowe regały magazynowe, regały do przechowywania, stelaże
wystawowe, biurka, krzesła biurowe, półki biurowe, stoły biurowe, sto‑
ły konferencyjne, krzesła konferencyjne, wieszaki na stojące ubrania,
37 naprawa rusztowań, naprawa maszyn, informacja o naprawach,
konserwacja i naprawa mebli, naprawa narzędzi, budowa i naprawa
magazynów, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, in‑
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż zestawów półek,
montaż tymczasowych barierek, montaż systemów przechowywania,
usługi w zakresie montażu rusztowań, demontaż maszyn, usługi de‑
montażu, 39 magazynowanie, informacja o składowaniu, informacja
o magazynowaniu, informacja o transporcie, logistyka transportu,
przeprowadzki, przewożenie, składowanie towarów w magazynach,
transport, usługi rozładunku towarów, usługi magazynowe, usługi do‑
radcze w zakresie magazynowania towarów, 40 stolarstwo meblowe,
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41 kształcenie praktyczne, szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysło‑
we, szkolenia personelu, 42 projektowanie mebli, projektowanie przy‑
rządów, projektowanie konstrukcji, projektowanie systemów składo‑
wania, projektowanie techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, przeglądy techniczne, usługi w zakresie przeglądów
technicznych, przegląd urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji,
opracowywanie projektów technicznych.

(111) 314983
(220) 2018 05 11
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) SOBIESKA ANETA PAULINA, Skierniewice, PL.
(540) TRYTON
(540)

(210) 485878

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa‑
niem i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami.
(111) 314984
(220) 2018 05 11
(210) 485882
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) GATNER DANIEL, Wilamowice, PL.
(540) wgarniturach
(510), (511) 35 usługi konsultingowe w zakresie marketingu interne‑
towego, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony inter‑
netowe, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on‑line, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, wynajem przestrzeni reklamo‑
wej on‑line, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on‑line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, marketing cyfrowy, marketing internetowy,
reklama i marketing, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, doradztwo i konsultacje w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, badania rynkowe, 38 usługi komunikacji interneto‑
wej, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej,
udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostępu do
blogów internetowych, usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, ko‑
munikacja za pośrednictwem blogów online, cyfrowa transmisja da‑
nych za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana danych,
usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], usługi transmisyjne,
41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony inter‑
netowej, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za
pośrednictwem strony internetowej online, publikowanie czasopism
internetowych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
usługi pisania blogów, rozrywka on‑line, udostępnianie publikacji on
‑line, publikacja elektroniczna on‑line periodyków i książek, udostęp‑
nianie publikacji elektronicznych on‑line (nie do pobrania), informacja
dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, prowadzenie sesji szkoleniowych on‑line związanych
ze sprawnością fizyczną, multimedialne wydania czasopism, multi‑
medialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multi‑
medialne wydania publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie drogą elektro‑
niczną, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi
w zakresie publikowania online, usługi w zakresie publikacji przewod‑
ników, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów
reklamowych, usługi publikacji, publikowanie tekstów, fotoreportaże,
informacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja o impre‑
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zach rozrywkowych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, rozrywka interaktywna online, rozrywka interaktywna,
rozrywka, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie
zdjęć online nie do pobrania, usługi informacji o rozrywce, usługi edu‑
kacyjne i instruktażowe.

(111) 314985
(220) 2018 05 13
(210) 485892
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) PŁATEK MARCIN NICEPROGAMMERS, Warszawa, PL.
(540) TRADYCYJNE Zapiekanki PRL CAMPING FOOD
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne w tym prowadzenie barów,
restauracji, usługi cateringowe, zaopatrzenie w żywność, food truck.
(111) 314986
(220) 2018 05 14
(210) 485915
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SAMODRYHA ALINA, Obuchiwka, UA.
(540) SOKOL
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, sterowniki elektrycz‑
ne, czujniki elektryczne, regulatory elektryczne, rurki izolacyjne na
kable elektryczne, złącza elektryczne, sprzężenia elektryczne, prze‑
dłużacze elektryczne, inwertery elektryczne, wtyczki elektryczne,
transformatory elektryczne, przetworniki elektryczne, prostowniki
elektryczne, przełączniki elektryczne, gniazdka elektryczne, obudo‑
wy gniazdek elektrycznych, diody elektryczne, cewki elektryczne,
łączówki elektryczne, bufory elektryczne, oscylatory elektryczne,
skrzynki boczników elektrycznych, testery układów elektrycznych,
wskaźniki strat elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych,
płytki przełączników elektrycznych, przewody instalacji elektrycz‑
nych, elementy składowe układów elektrycznych, puszki do połączeń
elektrycznych, skrzynki do bezpieczników elektrycznych, kanały do
kabli elektrycznych, złączki do przewodów elektrycznych, etykietki
do oznaczania kabli elektrycznych, nici identyfikacyjne do przewo‑
dów elektrycznych, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych,
20 korytka niemetalowe do kabli dostarczających elektryczność,
korytka niemetalowe do kabli przesyłających sygnały telewizyjne,
korytka niemetalowe do kabli przesyłających sygnały telefoniczne,
korytka do kabli z materiałów niemetalowych [inne niż elektryczne].
(111) 314987
(220) 2018 05 14
(210) 485916
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BULCEWICZ WOJCIECH DANIEL, Jelenia Góra, PL.
(540) Love Krove LODY NATURALNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, różowy, żółty
(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.13.25, 29.01.15, 08.01.25
(510), (511) 29 bita śmietana, galaretki owocowe, jogurt, koktajle
mleczne, mleczne produkty, mleko, mleko w proszku, mrożone owoce,
substytuty mleka, 30 bloki lodu, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na
słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, czekolada, czeko‑
lada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, jogurt mrożony [lody
spożywcze], kawa, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze
słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, napoje na bazie kawy, napo‑
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je kawowe z mlekiem, puddingi, quiche, sorbety [lody], sosy owoco‑
we, środki wiążące do lodów spożywczych, tarty (z owocami), wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, zefir
[wyroby cukiernicze], 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
usługi restauracyjne, rzeźbienie w jedzeniu.

(111) 314988
(220) 2018 05 14
(210) 485919
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) LESZCZYŃSKI GRZEGORZ P.P.H.U. JABAMA, Chrośla, PL.
(540) Jabama
(510), (511) 20 blaty stołowe, kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowa‑
nia, krzesła, łóżka szpitalne, meble, meble biurowe, meble metalowe,
meble ogrodowe, meble szkolne, półki magazynowe, pulpity [meble],
pulpity do pracy w pozycji stojącej, stoliki pod maszyny do pisania,
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do piły [robocze] inne niż
części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły warsztatowe,
stoły z imadłem [meble], szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze
schowkami, taborety, wózki meblowe, przemysłowe stoły robocze.
(111) 314989
(220) 2018 05 14
(210) 485920
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) NATURA NIEDŹWIEDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) ZAKOP i ZAPOMNIJ
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 31 żwirek dla kota.
(111) 314990
(220) 2018 05 14
(210) 485921
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) LESZCZYŃSKI GRZEGORZ P.P.H.U. JABAMA, Chrośla, PL.
(540) JABAMA
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnoniebieski, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 9 meble laboratoryjne, 20 blaty stołowe, kozły [stojaki
meblowe], kozły do piłowania, krzesła, łóżka szpitalne, meble, meble
biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne, półki
magazynowe, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej,
stoliki pod maszyny do pisania, stoliki ruchome pod komputery, sto‑
ły, stoły do piły [robocze] inne niż części maszyn, stoły kreślarskie,
stoły metalowe, stoły warsztatowe, stoły z imadłem [meble], szafki
na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, taborety, wózki
meblowe, przemysłowe stoły robocze.
(111) 314991
(220) 2018 05 14
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) ZARCZUK ALEKSANDRA INLANG, Lublin, PL.
(540) well done! CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
(540)

(210) 485925

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13, 26.03.07,
24.17.04, 24.17.20
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(510), (511) 41 usługi szkół językowych, usługi w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia kursów językowych, tłumaczenia, usługi szkół
językowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia kursów
językowych oraz tłumaczenia dostarczane przez Internet, usługi wy‑
dawnicze, organizacja obozów językowych.

(111) 314992
(220) 2018 05 14
(210) 485927
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE MUSZTARDA KIELECKA delikatesowa BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, brązowy, czarny, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.04, 25.01.15, 24.09.22, 19.07.16,
08.05.02, 08.05.25, 06.07.04, 06.07.06
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musz‑
tardy.
(111) 314993
(220) 2018 05 14
(210) 485928
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE MUSZTARDA KIELECKA grillowa BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, biały, czarny, brązowy
(531) 29.01.15, 26.01.04, 24.09.22, 19.07.16, 06.07.04, 06.07.06,
24.15.01, 25.01.15, 27.05.01, 08.05.02, 08.05.25
(510), (511) 30 musztardy, musztardy smakowe, sosy na bazie musz‑
tardy.
(111) 314994
(220) 2018 05 15
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) WIŚNIOWSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) Strajk.eu
(540)

(210) 485936

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 25.05.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednic‑
twem portali internetowych, zapewnienie dostępu do treści, stron
internetowych, portali, wynajmowanie, wypożyczanie, leasingowa‑
nie usług telekomunikacyjnych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie,
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usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tłumaczenia, tłumacze‑
nia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, edukacja, roz‑
rywka i sport.

(111) 314995
(220) 2018 05 15
(210) 485965
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura
Pierogi z mięsem ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, pomarańczowy, żółty
(531) 02.03.11, 05.05.19, 05.05.21, 05.07.02, 08.07.02, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem w posta‑
ci mrożonek.
(111) 314996
(220) 2018 05 15
(210) 485966
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROGI PUSTELNIKA
(510), (511) 30 wyroby na bazie mąki: pierogi z nadzieniem w posta‑
ci mrożonek.
(111) 314997
(220) 2018 05 15
(210) 485968
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) Almette – naturalnie, kiedy chcesz
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe da‑
nia na bazie sera z różnymi dodatkami.
(111) 314998
(220) 2018 05 15
(210) 485969
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) Hochland – w sam raz na raz
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe da‑
nia na bazie sera z różnymi dodatkami.
(111) 314999
(220) 2018 05 15
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) EDWARD BUDZULAK, Poznań, PL.
(540) AROMA COLORS
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(210) 485970
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(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 30 aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
słodziki składające się z koncentratów owocowych.

(111) 315000
(220) 2018 05 16
(210) 486004
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA NATURAL SPA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, oleje kosmetyczne, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, ko‑
smetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa‑
raty 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) 315001
(220) 2018 05 16
(210) 486015
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Smak w nowym, większym wymiarze!
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 315002
(220) 2018 05 16
(210) 486018
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) GANCARZ KATARZYNA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA,
Rzeszów, PL.
(540) kolejna para butów
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 02.09.01, 09.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 chodaki drewniane, gumowce, japonki, kalosze, obu‑
wie, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie dam‑
skie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla niemowląt, obuwie dla rybaków, obuwie do celów rekre‑
acji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie
gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie
lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie na polowania, obuwie pił‑
karskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie ro‑
bocze, obuwie sportowe, obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe,
obuwie wykonane z drewna, obuwie wykonane z winylu, pantofle bez
napiętka, pantofle do baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe,
pantofle domowe ze skóry, pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw
sztucznych, sandały, sandały damskie, sandały
‑drewniaki, sandały
kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce, sandały i buty pla‑
żowe, sandały z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura‑zori), te‑
nisówki [obuwie], tenisówki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowa‑
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: chodaki drewniane, gu‑
mowce, japonki, kalosze, obuwie, obuwie codzienne, obuwie codzien‑
nego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie dla rybaków,
obuwie do celów rekreacji, obuwie do uprawiania sportów, obuwie do
wspinaczki, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie inne niż
sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie na plażę, obuwie na polo‑
wania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie rekre‑
acyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe, obuwie wojskowe, obuwie
wspinaczkowe, obuwie wykonane z drewna, obuwie wykonane z wi‑
nylu, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle do pedicu‑
re, pantofle domowe, pantofle domowe ze skóry, pantofle kąpielowe,
pantofle z tworzyw sztucznych, sandały, sandały damskie, sandały
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‑ drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały niemowlęce,
sandały i buty plażowe, sandały z paskiem na palec w stylu japońskim
(asaura‑zori), tenisówki [obuwie], tenisówki, marketing, reklama, rekla‑
ma prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboar‑
dowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów:
chodaki drewniane, gumowce, japonki, kalosze, obuwie, obuwie co‑
dzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemow‑
ląt, obuwie dla rybaków, obuwie do celów rekreacji, obuwie do upra‑
wiania sportów, obuwie do wspinaczki, obuwie gimnastyczne, obuwie
gumowe, obuwie inne niż sportowe, obuwie lekkoatletyczne, obuwie
na plażę, obuwie na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciw‑
deszczowe, obuwie rekreacyjne, obuwie robocze, obuwie sportowe,
obuwie wojskowe, obuwie wspinaczkowe, obuwie wykonane z drew‑
na, obuwie wykonane z winylu, pantofle bez napiętka, pantofle do
baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe, pantofle domowe ze
skóry, pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw sztucznych, sandały,
sandały damskie, sandały‑drewniaki, sandały kąpielowe, sandały mę‑
skie, sandały niemowlęce, sandały i buty plażowe, sandały z paskiem
na palec w stylu japońskim (asaura‑zori), tenisówki [obuwie], tenisów‑
ki, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 315003
(220) 2018 05 17
(210) 486045
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) DŁUGI JACEK, Gdańsk, PL.
(540) TRIAPART
(510), (511) 36 wynajem i organizowanie wynajmu nieruchomości,
mieszkań, pomieszczeń biurowych, użytkowych, zarządzanie nieru‑
chomościami, zarządzanie wynajmem nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi związane z administrowaniem
nieruchomościami, wycena nieruchomości, 43 usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, wynajem mieszkań na
pobyt czasowy, usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz usługi infor‑
macyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym
także usługi świadczone on‑line z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, zapewnienie pomieszczeń i urządzeń
do pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spo‑
tkań, wynajem pokoi dla pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wy‑
staw, seminariów i spotkań, restauracje, usługi zaopatrzenia w żyw‑
ność i napoje, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na
zamówienie, puby, bary.
(111) 315004
(220) 2018 05 18
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) MŁODAWSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) t TRANSKRYPT
(540)

(210) 486079

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.11
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, książki, materiały drukowa‑
ne, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], 41 tłumaczenia,
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, publikowanie książek, udostępnianie filmów online nie do
pobrania, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publiko‑
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyj‑
ne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowa‑
dzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty
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reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych, 45 usługi w za‑
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi serwisów
społecznościowych online.

(111) 315005
(220) 2018 05 18
(210) 486085
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Domio ENERGY
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czerwony, czarny
(531) 01.03.02, 01.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 baterie, baterie litowo‑jonowe, baterie litowe.
(111) 315006
(220) 2018 05 18
(210) 486091
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4BEAUTY ACTIVE GLYCOL
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, ko‑
smetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów,
środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs,
stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszające wzrost rzęs
i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę‑
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi.
(111) 315007
(220) 2018 05 18
(210) 486092
(151) 2018 10 17
(441) 2018 06 25
(732) CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarżysko‑Kamienna, PL.
(540) Celsium
(510), (511) 39 usługi w zakresie magazynowania, usługi w zakresie
dystrybucji i przesyłu ciepła sieciowego, doradztwo specjalistycz‑
ne w tym zakresie, 40 wytwarzanie energii cieplnej, wypożyczanie
urządzeń grzewczych i ciepłowniczych, doradztwo specjalistyczne
w tym zakresie, przetwarzanie odpadów, 42 badania techniczne
i opracowywanie projektów technicznych, analizy przemysłowe, do‑
radztwo i projektowanie techniczno‑inżynieryjne, usługi w zakresie
opracowania audytu energetycznego budynków, projektowanie
instalacji sanitarnych i ciepłowniczych, usługi w dziedzinie badania
laboratoryjnego opału.
(111) 315008
(220) 2018 05 19
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) POL‑FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki, PL.
(540) FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLSKI
‑WSCHODNIEJ
(540)
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(510), (511) 35 usługi rzecznictwa prasowego, usługi pośrednictwa
między firmami i środkami masowego przekazu w zakresie tworze‑
nia i przekazywania informacji, doradztwo w zakresie kształtowa‑
nia wizerunku firmy jej produktów i usług, doradztwo w zakresie
kontaktów z mediami i relacji interpersonalnych, opracowywanie
kampanii medialnych o zasięgu krajowym i lokalnym, pośrednic‑
two handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, świadczenie
usług w zakresie public relations, usługi promocji, usługi reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu rekla‑
mowego we wszystkich środkach przekazu, dystrybucja materiałów
reklamowych‑próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakre‑
sie badania opinii publicznej i rynku, usługi opracowywania oraz roz‑
powszechniania projektów opiniotwórczych, organizowanie imprez
promocyjnych, usługi doradztwa w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
przygotowywanie stoisk wystawienniczo‑targowych, opracowywa‑
nie analiz i raportów z imprez wystawienniczo‑targowych, doradz‑
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, 41 organizacja oprawy me‑
dialnej targów i wystaw, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, organizacja i prowadzenie szkoleń, konfe‑
rencji, sympozjów i innych zorganizowanych form dokształcania,
organizowanie wystaw edukacyjnych, 42 tworzenie informacyjno
‑promocyjnych witryn internetowych, opracowywanie serwisów

www, projektowanie sklepów internetowych, projektowanie stoisk
wystawienniczo‑targowych.

(111) 315009
(220) 2018 05 19
(210) 486099
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ŁOPUSKI GRZEGORZ, ŁOPUSKI DOMINIK MORZY MAREK
U JANA SPÓŁKA CYWILNA, Ciechanowiec, PL.
(540) BIOPELLET CZYSTSZE JUTRO
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, brązowy
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 pellet.
(111) 315010
(220) 2018 05 20
(210) 486103
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ORGANIC PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORGANIC COFFEE & more
(540)

(210) 486094

PÓŁNOCNO

Kolor znaku: zielony, brązowy, żółty, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.11, 21.01.14

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 315011
(220) 2018 05 19
(210) 486108
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) E‑MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
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(540) E‑MOTO
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie czę‑
ści i akcesoriów samochodowych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne w zakresie części i akcesoriów samochodowych, usługi
w zakresie promocji sprzedaży części i akcesoriów samochodowych,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących części i akceso‑
riów samochodowych, promowanie towarów i usług osób trzecich,
usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promo‑
cyjnych i reklamowych, usługi agencji eksportowo‑importowych,
usługi importowo‑eksportowe, dostarczanie informacji konsumen‑
tom na temat towarów i usług, nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad‑
czenia usług, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro‑
duktów, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych.
(111) 315012
(220) 2018 05 19
(210) 486109
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ZENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) bez zmartwień
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery internetowe, ser‑
wery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery
komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery pocz‑
ty elektronicznej, serwery sieci komputerowych, serwery sieciowe,
serwery w chmurze, utrwalone na nośnikach informacje i dane, kom‑
puterowe bazy danych, oprogramowanie komputerowe, kompute‑
rowe systemy operacyjne, aplikacje do pobrania, mobilne aplikacje,
oprogramowanie sprzętowe, urządzenia technologii informacyjnej,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do tworzenia
sieci komputerowych i komunikacji danych, sprzęt do komunikacji,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechanicz‑
ne), sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do
sieci, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp
do sieci, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządza‑
nia aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie do poczty
elektronicznej i przesyłania wiadomości, 38 usługi telekomunikacyj‑
ne, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, za‑
pewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu
do forów internetowych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do centrów serwerowych, przekazywanie i rozpowszechnianie infor‑
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Inter‑
netu, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja plików danych,
audio, wideo i multimedialnych, transmisja podcastów, elektroniczna
transmisja wiadomości, danych i dokumentów, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, poczta elektroniczna i skrzynki
pocztowe, usługi poczty elektronicznej, usługi łączności on
‑line,
usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi w zakresie
wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicz‑
nych, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
42 usługi w zakresie hostingu stron internetowych, hosting aplikacji
interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji multi‑
medialnych, hosting blogów, hosting komputerowych baz danych,
hosting mobilnych stron internetowych, hosting platform w interne‑
cie, hosting portali internetowych, hosting podcastów, hosting prze‑
strzeni pamięciowej w internecie, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, hosting treści cyfrowych, hosting skomputeryzowa‑
nych danych, plików, aplikacji i informacji, usługi w zakresie technolo‑
gii informacyjnych, administracja serwerów, administracja serwerami
pocztowymi, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie tech‑
nologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, instalacja, utrzymanie,
naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz
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osób trzecich, instalowanie stron internetowych w internecie na rzecz
osób trzecich, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchi‑
wizowanych wiadomości e‑mail, przechowywanie danych online,
udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w inter‑
necie, usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], interaktywne usługi hostingowe umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obra‑
zami w trybie online, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowa‑
nie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi
w zakresie dzierżawy domen internetowych, udostępnianie domen
internetowych, rejestrowanie na rzecz osób trzecich domen interne‑
towych, pośrednictwo przy rejestracji domen internetowych.

(111) 315013
(220) 2018 05 22
(210) 486171
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) OKĘCIE PARK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 inwestowanie kapitału w nierucho‑
mości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, organizacja najmu nie‑
ruchomości handlowych, pobieranie czynszu, organizowanie wynaj‑
mu nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajmowanie po‑
mieszczeń biurowych, usługi związane z majątkiem nieruchomym,
dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, usługi zarządza‑
nia nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarzą‑
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu‑
dynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz‑
czeniami przemysłowymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami do handlu detalicznego, 37 budowa nierucho‑
mości komercyjnych.
(111) 315014
(220) 2018 05 22
(210) 486181
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) LIPIŃSKI ZDZISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE FENIMARK, Stara Gorzelnia, PL.
(540) FENIMARK BELLA DAME
(510), (511) 25 odzież młodzieżowa, odzież damska, obuwie, nakry‑
cia głowy, paski, 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej i hur‑
towej z odzieżą młodzieżową i damską, obuwiem, nakryciami głowy,
paskami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej z odzieżą młodzieżo‑
wą i damską, obuwiem, nakryciami głowy, paskami.
(111) 315015
(220) 2018 05 22
(210) 486182
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) LIPIŃSKA KAROLINA KONTRAST, Częstochowa, PL.
(540) KONTRAST
(510), (511) 41 usługi prowadzenia imprez rozrywkowych i kultural‑
nych, imprez okolicznościowych, organizowanie prywatnych imprez
zamkniętych.
(111) 315016
(220) 2018 05 22
(210) 486212
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL‑MAK PRZEMYSŁAW
MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA,
Przeźmierowo, PL.
(540) HRC
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 serwetki papierowe, serwetki dekoracyjne z papieru,
21 talerzyki papierowe, jednorazowe talerzyki z papieru lub tektury,
kubki papierowe, jednorazowe kubeczki z papieru lub tektury.

(111) 315017
(220) 2018 05 23
(210) 486241
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polkowice, PL.
(540) NYLON NR RED
(540)
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i substancji do celów leczniczych, suplementów diety dla ludzi, olei
jadalnych.

(111) 315020
(220) 2018 05 23
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) THE ORIGINAL PREMIUM BLACK ENERGY
(540)

(210) 486269

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, czerwony
(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 01.01.02, 01.01.10,
29.01.14, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 30 guma do żucia nie dla celów medycznych.
Kolor znaku: turkusowy, biały
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torebki, walizki, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, parasole i parasolki, aktówki (wy‑
roby skórzane), zestawy podróżne (wyroby skórzane), 25 obuwie,
nakrycia głowy, odzież, w tym paski.
(111) 315018
(220) 2018 05 22
(210) 486263
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) JURKOWSKI JACEK ALIGATOR‑USŁUGI POLIGRAFICZNE,
Pruszków, PL.
(540) Introligatornia ALIGATOR
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 03.11.09, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 oprawa książek, usługi introligatorskie, registrowanie,
twarda oprawa książek, oprawa PUR, oprawa szyto‑klejona, oprawa
zeszytowa, falcowanie, falcowanie insertów dla farmacji i przemysłu
kosmetycznego, dziurkowanie, drukowanie i składanie Z‑Kart, usługi
wykańczania druków.
(111) 315019
(220) 2018 05 23
(210) 486268
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) PROPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ALERO MIKSTURA OLEI EKSTRAKTY Z PACHNOTKI I KURKUMY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, fioletowy, żółty, brązowy, biały,
zielony
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.15, 05.05.22, 05.07.01,
08.07.25
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczni‑
czych, suplementy diety dla ludzi, 29 oleje jadalne, 35 usługi sprze‑
daży detalicznej, hurtowej i online dotyczące dietetycznej żywności

(111) 315021
(220) 2018 05 23
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) Global Esprit Inc., New Taipei City, TW.
(540) Dr. B
(540)

(210) 486272

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 czepki do nurkowania, obuwie do nurkowania, gogle
zimowe, obiektywy, końcówki ramion okularów, gogle do pływania,
gogle zwłaszcza chroniące od wiatru i burz piaskowych, antypośli‑
zgowe noski do okularów, maski do nurkowania, zaciski do nosa dla
nurków i pływaków, zatyczki do uszu do nurkowania, rękawice dla
nurków, skafandry dla nurków, aparaty tlenowe do pływania pod‑
wodnego, kamizelki ratunkowe, ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, okulary ochronne do uprawiania sportu, maski ochronne,
okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe,
okulary 3D, soczewki optyczne, oprawki do okularów, łańcuszki do
binokli, sznureczki do binokli, wizjery powiększające do drzwi, pry‑
zmaty jako przyrządy optyczne, lupy jako przyrządy optyczne, tele‑
skopy, liczniki, krokomierze czyli pedometry, przełączniki czasowe
automatyczne, urządzenia do rejestrowania czasu, zegary kontrolne
jako czasomierze rejestrujące.
(111) 315022
(220) 2018 05 24
(210) 486320
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB TECHNIKUM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do po‑
brania, książki w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki
w formie elektronicznej do pobrania, foldery informacyjne w formie
elektronicznej do pobrania, 16 drukowane materiały edukacyjne,
książki, podręczniki, drukowane foldery informacyjne, 25 odzież,
nakrycia głowy, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkole‑
niowe, usługi szkół, usługi szkół, mianowicie techników, usługi szkół
zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kur‑
sów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, organizo‑
wanie obozów sportowych, usługi edukacyjne w zakresie obozów
wakacyjnych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w za‑
kresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki
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na odległość świadczone online, usługi wydawnicze, publikowanie
materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, udostępnia‑
nie materiałów edukacyjnych online, udostępnianie książek online,
udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów infor‑
macyjnych online, wypożyczanie książek, organizowanie turniejów
sportowych, organizowanie turniejów gier online, organizowanie
i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, or‑
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pro‑
wadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
trenerów osobistych, 44 aromaterapia, salony fryzjerskie, salony ko‑
smetyczne, salony masażu, salony piękności, usługi manicure.

(111) 315023
(220) 2018 05 24
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) PRAVNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PRAVNA
(540)

(210) 486322

Kolor znaku: granatowy, brązowy, beżowy
(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi administracyjne w zakresie kierowania klien‑
tów na konsultacje z prawnikiem, zarobkowe zarządzanie w za‑
kresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, usługi zarządzania społecznością on‑line, na‑
bywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących dzia‑
łalności spółki, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie
mediów społecznościowych, udzielanie informacji o działalności
gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture, 41 edukacja
prawna, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, 45 doradz‑
two prawne, usługi prawne, usługi rejestracyjne, mediacja, usługi
informacji prawnej, dostarczanie informacji prawnych, kompilacja
informacji prawnych, usługi radców prawnych, usługi asystentów
prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi mo‑
nitorowania prawnego, sporządzanie ekspertyz prawnych, usługi
wsparcia prawnego, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi
komornicze, usługi prawne pro bono, badanie stanu prawnego nie‑
ruchomości, pośrednictwo w procedurach prawnych, organizowanie
świadczenia usług prawnych, profesjonalne konsultacje prawne do‑
tyczące franchisingu, badania prawne, rejestrowanie nazw domen,
porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków
towarowych, licencjonowanie praw autorskich, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne w zakresie franchisingu, licencjo‑
nowanie zastosowań patentowych, licencjonowanie koncepcji fran‑
czyzowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie
baz danych, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, usłu‑
gi w zakresie pomocy prawnej, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, usługi w zakresie badań prawnych, udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, usługi w zakresie doradztwa prawnego,
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi prawne doty‑
czące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące praw
własności intelektualnej, świadczenie usług w zakresie badań praw‑
nych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badania [wy‑
szukiwanie] w zakresie informacji prawnych, usługi prawne związa‑
ne z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencjonowanie praw
związanych z filmami, licencjonowanie patentów i zastosowań pa‑
tentowych, doradztwo prawne związane z prawami własności inte‑
lektualnej, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka,
usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakre‑
sie alternatywnego rozstrzygania sporów, usługi doradcze związa‑
ne z prawami konsumenta, usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publika‑
cji oprogramowania, usługi licencjonowania związane z prawami do

567

przedstawień, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla
osób trzecich, licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw
autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do filmów, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do
druków, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyj‑
nej, usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, licencjonowanie praw związanych
z wykorzystywaniem zdjęć, usługi licencjonowania związane z pro‑
dukcją towarów, licencjonowanie praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją
firm, licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio, usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, licen‑
cjonowanie praw związanych z produkcjami wideo, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne zwią‑
zane z eksploatacją praw do emisji, licencjonowanie materiałów fil‑
mowych, telewizyjnych i wideo, licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawa‑
mi własności przemysłowej, usługi badań prawnych i sądowych
w dziedzinie własności intelektualnej, udostępnianie informacji do‑
tyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej,
licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo,
licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw
autorskich, licencjonowanie praw własności intelektualnej w dzie‑
dzinie znaków towarowych, usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności przemysłowej i praw autorskich, eksploatacja praw
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowa‑
nie, usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kon‑
trolowania i udzielania praw licencyjnych, rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów zwią‑
zanych z prawami własności intelektualnej, licencjonowanie praw
związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi,
wideo i radiowymi, usługi prawne związane z zarządzaniem prawa‑
mi autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych
praw, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrew‑
nych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywa‑
niem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatral‑
nych i muzycznych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności
przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz
osób trzecich.

(111) 315024
(220) 2018 05 25
(210) 486386
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) FUNDACJA CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA
I RODZINY, Warszawa, PL.
(540) MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
(540)

Kolor znaku: róźowy, czerwony, zielony, pomarańczowy,
ciemnoczerwony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01, 02.07.23
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, publikowanie tekstów sponsorowanych, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi impresariów w działalności artystycz‑
nej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, statystyczne ze‑
stawienia, produkcja filmów reklamowych, usługi promocji i reklamy
postaw propagujących wartości związane z związane z cywilizacją
chrześcijańską zwłaszcza z cywilizacją życia i rodziny, 41 usługi or‑
ganizowania projekcji, sympozjów, konferencji, zjazdów, seminariów,
pokazów audiowizualnych, wystaw, spotkań dyskusyjnych, zgroma‑
dzeń, marszów, manifestacji i pochodów poświęconych problemom
społecznym, kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizo‑
wania wymiany kulturalnej młodzieży chrześcijańskiej w kraju i za
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granicą, usługi organizowania spotkań, zlotów i obozów dla doro‑
słych, dzieci i młodzieży poświęconych problemom społecznym, kul‑
turze i cywilizacji chrześcijańskiej, usługi organizowania koncertów,
balów i imprez o charakterze rozrywkowym celem propagowania
kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, 45 organizowanie imprez, spo‑
tkań i zgromadzeń o charakterze religijnym.

(111) 315025
(220) 2018 05 25
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno, PL.
(540) MAXV
(510), (511) 25 obuwie, odzież.

(210) 486392

(111) 315026
(220) 2018 05 25
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) GOLISZ MARCIN MAXV, Głowno, PL.
(540) FOBYA
(510), (511) 25 obuwie, odzież.

(210) 486393

(111) 315027
(220) 2018 05 28
(210) 486474
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) LONDOŃSKI TOMASZ FIRMA USŁUGOWO‑HANDLOWA
FOSTER, Olsztyn, PL.
(540) Tankuj na Biało‑Czerwonej
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, granatowy
(531) 15.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi prowadzenia stacji paliw w zakresie sprzedaży
detalicznej i hurtowej: benzyny, oleju napędowego, gazu płynnego,
olejów silnikowych, akcesoriów samochodowych, kosmetyków sa‑
mochodowych, 37 usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i ob‑
sługa].
(111) 315028
(220) 2018 05 29
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) GÓRKA GRZEGORZ GÓRPLAST, Potycz, PL.
(540) GrassPack
(540)

(210) 486492
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w punktach informacji konsumenckiej, pozyskiwania danych do kom‑
puterowych baz danych, wyszukiwania informacji w komputerowych
plikach, dla osób trzecich, prezentowania produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
kolportażu próbek, publikowania tekstów sponsorowanych, rekla‑
mowe, reklamowe na billboardach, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy i tworzenia tekstów sponsorowanych, rekla‑
my radiowej, reklamy telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trze‑
cich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych, usługi sprzedaży folii z tworzyw sztucznych.

(111) 315029
(220) 2018 05 30
(210) 486574
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) STELMACH ELŻBIETA CENTRUM SZKOLENIOWO
‑ROZWOJOWE SAPIENTIA, Szczecin, PL.
(540) SAPIENTIA
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 26.01.05, 26.01.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania personelem, do‑
bór i ewaluacja personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu selekcji, doboru
lub ewaluacji personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji, doboru lub ewaluacji personelu, zarządzanie zaso‑
bami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zaso‑
bów ludzkich, doradztwo biznesowe i usługi doradcze, z wyjątkiem
tych związanych z finansami, księgowością lub usługami standar‑
dów księgowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, przeprowa‑
dzanie testów osobowości do celów rekrutacji, usługi informacyjne
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi planowania
kariery, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
zarządzanie zasobami ludzkimi, 41 nauczanie i szkolenia, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyj‑
nej, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, coaching w zakresie życia
osobistego i zawodowego, doradztwo zawodowe, usługi szkole‑
niowe i w zakresie rozwoju osobistego, 44 badanie osobowości do
celów psychologicznych, badania psychologiczne i psychometrycz‑
nych, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychiatryczne i psy‑
chologiczne, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, psychiatria,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi w zakresie oceny oso‑
bowości, zdrowia psychicznego, usługi w zakresie psychologii pracy.
(111) 315030
(220) 2011 07 31
(210) 388478
(151) 2018 10 16
(441) 2011 11 07
(732) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Twój STYL TRENDY
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnozielony
(531) 03.04.02, 26.04.02, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, opakowania z papieru, folie z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania lub zabezpieczenia w transporcie, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpie‑
czania w transporcie, 17 folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie
metalowe izolacyjne, folie przyciemniające i zabarwione, 35 usługi:
agencji importowo‑eksportowych, agencji informacji handlowych,
agencji reklamowych, analiz rynkowych, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dys‑
trybucji materiałów reklamowych, takich jak: próbki, druki, prospekty,
broszury, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura do
rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna, aparaty do fototele‑
grafii, aparaty do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinemato‑
graficzne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne,
aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory jako central‑
ne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski ma‑
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne, fil‑
my naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputero‑
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we, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegro‑
wanymi, karty magnetyczne do identyfikacji osób, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyj‑
ne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów
medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magne‑
tofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji, maszty antenowe
do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy,
myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe,
monitory‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputero‑
we, nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, note‑
sy elektroniczne, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobi‑
ste stereo, plotery, chipy, płyty akustyczne, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograficz‑
ne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery
komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów na‑
grane, stacje taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm ma‑
gnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące pro‑
gramy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komór‑
kowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon‑
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji dla pojaz‑
dów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórko‑
wej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy‑
wania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządze‑
nia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety
audio‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, arty‑
kuły papiernicze, prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czaso‑
pisma, periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki gra‑
ficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety,
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartka‑
mi do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, karty‑zawiadomienia, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżów‑
kami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie,
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materia‑
ły drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki li‑
tograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficz‑
ne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi
agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakresie badania opinii pu‑
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnic‑
twa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarzą‑
dzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wy‑
ceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsię‑
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie infor‑
macji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy,
pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usłu‑
gi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, pro‑
spektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia
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prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/mo‑
delek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamo‑
wych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ma‑
teriałów reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna doty‑
cząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowa‑
nie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
38 usługi agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, przesyła‑
nie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS‑owych, informacja
o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja ka‑
blowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko‑
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej
i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomuni‑
kacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świa‑
towej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów ra‑
diowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewi‑
zyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypoży‑
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do
przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności, obsługa przekazu
cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi
w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale kom‑
puterowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po‑
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy
satelitarnych i sieci światłowodów, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transpor‑
tu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji
i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego
środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publi‑
kowanie wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie, informacja o edu‑
kacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usłu‑
gi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i ob‑
sługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyj‑
nych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, or‑
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek,
gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż rekla‑
mowe, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania
wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywa‑
nie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on
‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury

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

(111) 315031
(220) 2012 02 13
(210) 396680
(151) 2018 10 16
(441) 2012 05 21
(732) ASKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice, PL.
(540) ASKOM
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, do wa‑
żenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne, alar‑
my dźwiękowe i pożarowe, do ważenia, kontrolne, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, czytniki, elektryczne urządzenia
kontrolno‑sterujące, interfejsy komputerowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, karty z układem
scalonym lub mikroprocesorem, komputerowe urządzenia peryferyj‑
ne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, ste‑
rowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania,
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne,
nagrane elektroniczne i optoelektroniczne nośniki danych, osprzęt
do przetwarzania danych, nagrane oprogramowanie komputerowe
do sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia do przetwa‑
rzania i rejestrowania informacji, komputery, 37 usługi budowlane,
naprawy, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i napraw maszyn,
instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów i systemów kom‑
puterowych, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne, a także
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projek‑
towanie i ulepszanie systemów oraz oprogramowania komputero‑
wego, usługi w zakresie integracji systemów automatyki i zarządza‑
nia produkcją, usługi doradcze w powyższym zakresie, ekspertyzy
inżynieryjne, usługi w zakresie instalowania, testowania, wdrażania
i serwisowania systemów komputerowych, usługi doradztwa inży‑
nieryjnego w zakresie kompletacji dostaw, doboru systemów kom‑
puterowych i ich integracji, opracowywanie projektów technicznych,
konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 315032
(220) 2012 12 06
(151) 2018 10 10
(441) 2013 03 18
(732) PSB WOŹNY SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, PL.
(540) PALM SMOOTHIE BAR
(540)

(210) 407905

Kolor znaku: ciemnobrązowy, żółty, biały, pomarańczowy,
różowy, czerwony, zielony, niebieski
(531) 05.03.07, 26.01.02, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, lemoniady, koktajle bez‑
alkoholowe, mleko arachidowe, napoje bezalkoholowe, napoje
izotoniczne, nektary owocowe bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, woda gazowana, woda niegazowana, woda mineralna,
woda sodowa.

(111) 315033
(220) 2013 05 24
(210) 414687
(151) 2018 10 12
(441) 2013 09 02
(732) GRABCZAN JACEK, WTORKIEWICZ KRZYSZTOF TELE MAGIC
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) e‑majestic
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, elek‑
tryczne i elektroniczne papierosy beztytoniowe do celów medycz‑
nych, ampułki do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
liquidy do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płyny (li‑
quidy) do napełniania wkładów (kartridży), aromaty, dodawane do
e‑liquidów, kartridże do beztytoniowych papierosów elektronicz‑
nych, preparaty medyczne o działaniu pobudzającym, 34 papiero‑
sy elektroniczne i akcesoria do papierosów elektronicznych: płyny,
aromaty, zestawy papierosów elektronicznych, e‑liquidy, papiero‑
sy beztytoniowe, ampułki do beztytoniowych papierosów elek‑
tronicznych, wkłady (kartridże) do beztytoniowych papierosów
elektronicznych, filtry do beztytoniowych papierosów elektronicz‑
nych, e‑ cygara, e‑fajki, 35 informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom, agencje importowo‑eksportowe, badanie
rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlo‑
we, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich,
promocja sprzedaży, pokazy towarów, sprzedaż w sklepach, skle‑
pach specjalistycznych, w hurtowniach oraz za pomocą Internetu
i poczty wysyłkowej: e‑cygar, e‑fajek, papierosów elektronicznych
i elektrycznych oraz związanych z nimi akcesoriów: płynów i aro‑
matów, ampułek do beztytoniowych papierosów elektronicz‑
nych, liquidów do beztytoniowych papierosów elektronicznych,
filtrów do beztytoniowych papierosów elektronicznych, płynów
do napełniania wkładów (kartridży), aromatów, kartridży do bez‑
tytoniowych papierosów elektronicznych, preparatów medycz‑
nych o działaniu pobudzającym, baterii do e‑papierosów, baterii
alkalicznych do e‑papierosów, akumulatorów litowo‑jonowych do
e‑papierosów, diod LED do e‑papierosów, kartomizerów, ładowa‑
rek USB, papierośnico‑ładowarek, telefonów, telefonów komórko‑
wych, komputerów, laptopów i tabletów, baterii, akumulatorów
oraz ładowarek do papierosów elektronicznych i elektrycznych,
kabli z funkcją ładowania, kabli do papierosów elektronicznych,
clearomizerów do elektronicznych papierosów, grzałek, grzałek
do clearomizerów, smyczy do elektronicznych papierosów, prze‑
nośnych urządzeń odtwarzających, sprzętu USB, gniazdek USB,
słuchawek, transformatorów, ładowarek do telefonów, smartfo‑
nów, tabletów i innych urządzeń, baterii do zegarków, zestawów
słuchawkowych do telefonów komórkowych, zestawów głośno‑
mówiących, uchwytów do telefonów komórkowych, smartfonów,
tabletów i innych urządzeń elektronicznych, kaset wideo, kaset
muzycznych, taśm magnetycznych, płyt kompaktowych, magne‑
tycznych nośników danych, optycznych nośników danych, głośni‑
ków, słuchawek, słuchawek do użytku z radia i innych urządzeń
odtwarzających dźwięk, folii ochronnej na wyświetlacze, maszyn
liczących, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów, kart pa‑
mięci i pendrive, kart startowych, zestawów głośnomówiących,
zestawów słuchawkowych, lamp elektrycznych, świetlówek i ich
osprzętu, diod elektroluminescencyjnych (LED), żarówek LED, taśm
LED, lamp stojących, kolorowych lampek do świątecznych dekora‑
cji, latarek, lamp sufitowych, kinkietów ściennych, żyrandoli, plafo‑
nów, lamp fluorescencyjnych, żarówek fluorescencyjnych, żarówek
elektrycznych, wyświetlaczy LCD, transformatorów współpracują‑
cych z technologią LED, etui ze skóry i z imitacji skóry na telefony
komórkowe, smartfony, tablety, czytniki, aparaty fotograficzne,
klucze i inne urządzenia, pokrowców ze skóry i z imitacji skóry,
pasów naramiennych ze skóry, torebek, toreb na ramię i toreb
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podróżnych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama korespondencyjna, reklama radiowa, re‑
klama prasowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie próbek,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 315034
(220) 2013 05 24
(210) 414688
(151) 2018 10 12
(441) 2013 09 02
(732) GRABCZAN JACEK, WTORKIEWICZ KRZYSZTOF TELE MAGIC
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) majestic line
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 wyroby wykonane ze skóry i z imitacji skóry ujęte
w tej klasie, etui ze skóry i z imitacji skóry na telefony komórkowe,
smartfony, tablety, czytniki, aparaty fotograficzne, klucze i inne urzą‑
dzenia, pokrowce ze skóry i z imitacji skóry, osprzęt komórek ujęty
w tej klasie, pasy naramienne ze skóry, torebki, torby na ramię, torby
podróżne, parasole i laski, 35 informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom, agencje importowo
‑eksportowe, badanie
rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe,
usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, pro‑
mocja sprzedaży, pokazy towarów, sprzedaż w sklepach, sklepach
specjalistycznych, w hurtowniach oraz za pomocą Internetu i pocz‑
ty wysyłkowej: e‑cygar, e‑fajek, papierosów elektronicznych i elek‑
trycznych oraz związanych z nimi akcesoriów: płynów i aromatów,
ampułek do beztytoniowych papierosów elektronicznych, liquidów
do beztytoniowych papierosów elektronicznych, filtrów do bez‑
tytoniowych papierosów elektronicznych płynów do napełniania
wkładów (kartridży), aromatów, kartridży do beztytoniowych pa‑
pierosów elektronicznych, preparatów medycznych o działaniu po‑
budzającym, baterii do e‑papierosów, baterii alkalicznych do e‑pa‑
pierosów, akumulatorów litowo‑jonowych do e‑papierosów, diod
LED do e‑papierosów, kartomizerów, ładowarek USB, papierośnico
‑ ładowarek, telefonów, telefonów komórkowych, komputerów, lap‑
topów i tabletów, baterii, akumulatorów oraz ładowarek do papiero‑
sów elektronicznych i elektrycznych, kabli z funkcją ładowania, kabli
do papierosów elektronicznych, clearomizerów do elektronicznych
papierosów, grzałek, grzałek do clearomizerów, smyczy do elek‑
tronicznych papierosów, przenośnych urządzeń odtwarzających,
sprzętu USB, gniazdek USB, słuchawek, transformatorów, ładowarek
do telefonów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń, baterii do ze‑
garków, zestawów słuchawkowych do telefonów komórkowych, ze‑
stawów głośnomówiących, uchwytów do telefonów komórkowych,
smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, kaset wi‑
deo, kaset muzycznych, taśm magnetycznych, płyt kompaktowych,
magnetycznych nośników danych, optycznych nośników danych,
głośników, słuchawek, słuchawek do użytku z radia i innych urządzeń
odtwarzających dźwięk, folii ochronnej na wyświetlacze, maszyn li‑
czących, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów, kart pamięci
i pendrive, kart startowych, zestawów głośnomówiących, zestawów
słuchawkowych, lamp elektrycznych, świetlówek i ich osprzętu, diod
elektroluminescencyjnych (LED), żarówek LED, taśm LED, lamp stoją‑
cych, kolorowych lampek do świątecznych dekoracji, latarek, lamp
sufitowych, kinkietów ściennych, żyrandoli, plafonów, lamp fluore‑
scencyjnych, żarówek fluorescencyjnych, żarówek elektrycznych,
wyświetlaczy LCD, transformatorów współpracujących z technologią
LED, etui ze skóry i z imitacji skóry na telefony komórkowe, smartfo‑
ny, tablety, czytniki, aparaty fotograficzne, klucze i inne urządzenia,
pokrowców ze skóry i z imitacji skóry, pasów naramiennych ze skó‑
ry, torebek, toreb na ramię i toreb podróżnych, dystrybucja i rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyj‑
na, reklama radiowa, reklama prasowa, reklama telewizyjna, rozpo‑
wszechnianie próbek, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych.
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(111) 315035
(220) 2013 07 08
(210) 416379
(151) 2018 10 11
(441) 2013 10 28
(732) SKIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rewa, PL.
(540) SKIPPER
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków roz‑
rywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych,
estradowych, kulturanych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, kon‑
kursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi w za‑
kresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadze‑
nia hoteli, moteli, pensjonatów.
(111) 315036
(220) 2013 07 08
(210) 416382
(151) 2018 10 11
(441) 2013 10 28
(732) SKIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rewa, PL.
(540) S Skipper
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków
rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycz‑
nych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spek‑
takli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, 43 usługi w za‑
kresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadze‑
nia hoteli, moteli, pensjonatów.
(111) 315037
(220) 2014 04 02
(151) 2018 10 19
(441) 2014 07 21
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Chellaflex Line
(540)

(210) 426991

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty z mikroelemen‑
tami i witaminami do celów medycznych, suplementy diety do ce‑
lów zdrowotnych, wzmacniające i uodparniające preparaty zawie‑
rające chelaty żelaza, wapnia, miedzi, magnezu i selenu, odżywki
do celów medycznych z udziałem schelatowanych mikroelemen‑
tów i witamin, preparaty witaminowe i mineralne w tabletkach,
w proszku, zawiesinie oraz płynne do celów leczniczych, żywność
dietetyczna z mikroelementami i ekstraktami roślinnymi do celów
leczniczych, 29 oleje jadalne i tłuszcze, oleje jadalne i tłuszcze z mi‑
nerałami oraz ekstraktami roślinnymi do celów spożywczych, liofi‑
lizowane i/lub suszone rozpyłowo oleje roślinne i białka do celów
spożywczych, oleje jadalne z ekstraktami z owoców i ziół, 32 na‑
poje ziołowe i owocowe, esencje, syropy i ekstrakty ziołowe, soki
przecierowe warzywne i owocowe.
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Nr 2/2019

(111) 315038
(220) 2014 04 04
(210) 427098
(151) 2018 10 16
(441) 2014 07 21
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) ORLEN
(540)

(111) 315039
(220) 2014 04 04
(210) 427099
(151) 2018 10 16
(441) 2014 07 21
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) ORLEN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, zielony, szary,
jasnoniebieski
(531) 01.15.11, 03.07.01, 07.01.15, 18.01.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędo‑
we, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, pali‑
wa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary, biopali‑
wa, 9 odczytywane przez maszyny magnetyczne karty przenoszące
zakodowane informacje, zautomatyzowany elektroniczny sprzęt
do odczytywania magnetycznych kart oraz wydobywania danych
z kart, kodowane karty magnetyczne upoważniające do zakupów
na kredyt, karty identyfikacyjne, magnetyczne karty zawierające ak‑
tywne komponenty i będące nośnikami danych, magnetyczne karty
stałego klienta, magnetyczne karty debetowe, magnetyczne karty
rabatowe, 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, magazy‑
ny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały piśmienne,
drukarki przenośne jako artykuły biurowe, stemple do użytku biu‑
rowego, segregatory do akt, czeki podróżne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie
ujęte w innych klasach, folia polipropylenowa do pakowania, 35 usłu‑
gi w zakresie organizacji i zarządzania programów lojalnościowych
dla klientów, usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za
paliwa do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna polegająca
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów w sklepach stacji pa‑
liw pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, w zakresie
następujących towarów artykuły spożywcze, przemysłowe, motory‑
zacyjne, papiernicze, czasopisma, napoje energetyzujące, soki i na‑
poje owocowe, wody mineralne, napoje alkoholowe, syropy, koncen‑
traty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, książki, mapy,
atlasy samochodowe, okulary słoneczne, ładowarki do telefonów
komórkowych, usługi w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego
paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi, sprzedaż hurtowa polegająca
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, benzyn, olejów, pły‑
nów do samochodów, różnych akcesoriów samochodowych i moto‑
ryzacyjnych, usługi w zakresie administrowania programem rabatów
umożliwiającym uczestnikom uzyskanie zniżek na towary i usługi
w zakresie wydawania i obsługi kart stałego klienta, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama ra‑
diowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama prasowa, usługi w zakresie wydawania i obsługi kart stałe‑
go klienta, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, kolportaż próbek, public relations, reklama billboardowa,
tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, reklamy
korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, kreowanie wizerunku firmy,
usług, towarów, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upo‑
ważniających do zakupów, usługi płatności elektronicznej, 37 usługi
stacji obsługi samochodów w formie tankowania, usługi motoryza‑
cyjne prowadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samo‑
chodowych, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, usługi
wymiany olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep,
usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw, 43 usługi gastronomiczne na stacjach pali‑
wowych, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, restau‑
racje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały, fioletowy, niebieski,
żółty, zielony, szary, czarny
(531) 01.15.11, 02.09.14, 03.07.01, 09.01.10, 18.01.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje napędo‑
we, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, parafina, pali‑
wa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, ksyleny, smary, biopali‑
wa, 9 odczytywane przez maszyny magnetyczne karty przenoszące
zakodowane informacje, zautomatyzowany elektroniczny sprzęt
do odczytywania magnetycznych kart oraz wydobywania danych
z kart, kodowane karty magnetyczne upoważniające do zakupów
na kredyt, karty identyfikacyjne, magnetyczne karty zawierające ak‑
tywne komponenty i będące nośnikami danych, magnetyczne karty
stałego klienta, magnetyczne karty debetowe, magnetyczne karty
rabatowe, 16 publikacje drukowane, materiały drukowane, magazy‑
ny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały piśmienne,
drukarki przenośne jako artykuły biurowe, stemple do użytku biu‑
rowego, segregatory do akt, czeki podróżne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie
ujęte w innych klasach, folia polipropylenowa do pakowania, 35 usłu‑
gi w zakresie organizacji i zarządzania programów lojalnościowych
dla klientów, usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za
paliwa do pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna polegająca
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich towarów w sklepach stacji pa‑
liw pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, w zakresie
następujących towarów artykuły spożywcze, przemysłowe, motory‑
zacyjne, papiernicze, czasopisma, napoje energetyzujące, soki i na‑
poje owocowe, wody mineralne, napoje alkoholowe, syropy, koncen‑
traty do przyrządzania napojów, napoje izotoniczne, książki, mapy,
atlasy samochodowe, okulary słoneczne, ładowarki do telefonów
komórkowych, usługi w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego
paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi, sprzedaż hurtowa polegająca
na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, benzyn, olejów, pły‑
nów do samochodów, różnych akcesoriów samochodowych i moto‑
ryzacyjnych, usługi w zakresie administrowania programem rabatów
umożliwiającym uczestnikom uzyskanie zniżek na towary i usługi
w zakresie wydawania i obsługi kart stałego klienta, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama ra‑
diowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama prasowa, usługi w zakresie wydawania i obsługi kart stałe‑
go klienta, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla‑
mowych, kolportaż próbek, public relations, reklama billboardowa,
tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, reklamy
korespondencyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
takich jak: próbki, druki, prospekty, broszury, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, kreowanie wizerunku firmy,
usług, towarów, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart upo‑
ważniających do zakupów, usługi płatności elektronicznej, 37 usługi
stacji obsługi samochodów w formie tankowania, usługi motoryza‑
cyjne prowadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samo‑
chodowych, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, usługi
wymiany olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep,
usługi wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw, 43 usługi gastronomiczne na stacjach pali‑
wowych, bary szybkiej obsługi, restauracje samoobsługowe, restau‑
racje, kawiarnie, usługi hotelarskie.

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 315040
(220) 2014 11 05
(210) 435372
(151) 2018 10 22
(441) 2015 02 16
(732) ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) ONEFLEX
(510), (511) 19 szkło budowlane dźwigary niemetalowe, rusztowa‑
nia niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, tynk, wapno, niemetalowe wykoń‑
czeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dachów, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, listwy niemetalowe,
filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów,
panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe
używane do prac budowlanych, masy spoinowe do zapełniania
przestrzeni między płytkami ceramicznymi, niemetalowymi płyta‑
mi budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo‑kartonowymi, ta‑
śmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego,
taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych,
taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych,
taśmy z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
budowlanych, taśmy z celulozy stosowane do prac budowlanych,
taśmy z akrylanów przewidziane do zatapiania w masie szpachlo‑
wej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo‑wapiennych,
w zaprawach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty gip‑
sowe, płyty gipsowo‑kartonowe, płyty gipsowo‑włókninowe, płyty
gipsowe wzmacniane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe ta‑
śmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo
‑kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla bu‑
downictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt
gipsowych i gipsowo‑kartonowych, folie i taśmy z materiałów kom‑
pozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i fo‑
lie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym
lub bawełnianym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe malarskie i deko‑
racyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe
i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 prowadze‑
nie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz
sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: artykuły i narzę‑
dzia dla budownictwa, środki chemiczne przeznaczone dla budow‑
nictwa, środku chemiczne do napowietrzania i konserwacji betonu,
środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów,
preparaty konserwujące stosowane murarstwie, środki chemiczne
do czyszczenia kominów chemikalia organiczne do czyszczenia, ży‑
wice syntetyczne w stanie surowym, masy klejące i montażowe dla
budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory, materiały
ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa,
kity, lepiki, materiały przylepne do celów przemysłowych, żywice
sztuczne w stanie surowym, farby, pokosty, lakiery, pigmenty, bej‑
ce, rozcieńczalniki do farb i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty
do konserwacji drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztucz‑
ne półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne do
izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budynków i bu‑
dowli betonowych i żelbetowych, substancje do izolacji i powłoki
izolacyjne stosowane do nakładania na posadzki przemysłowe,
substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych
poziomych i pionowych w budynkach przemysłu spożywczego,
żywice naturalne w stanie surowym, płyt gipsowych, płyt gipsowo
‑kartonowych, płyt gipsowo‑włóknowych, płyt sufitowych, naroż‑
niki i profile metalowe, przeznaczone do wykończeń budowlanych,
łączniki mechaniczne metalowe, zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki,
wieszaki przeznaczone do konstrukcji metalowych do mocowania
i montażu płyt gipsowych, płyt gipsowo‑kartonowych, płyt gip‑
sowowłóknowych, ścianki metalowe, zbrojenia niemetalowe dla
budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, nie‑
metalowe elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykoń‑
czeniowe, niemetalowe podłogi, terakota, wykładziny niemetalowe
dla budownictwa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa,
listwy niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych,
masy szpachlowe wykończeniowe, materiały do spoinowania, ta‑
śmy zbrojące, wstęgi z papierowego materiału zbrojącego przewi‑
dziane do zatapiania w masie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe,
tynki i zaprawy gipsowo‑wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipso‑
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we do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognioochronne,
prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty cementowe, płyty
gipsowe, płyty gipsowokartonowe, płyty gipsowo
‑włókninowe,
płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe
taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo
‑kartonowych, płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone
dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapo‑
biegające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, taśmy
papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne, artykuły
ochronne dla budownictwa, tektura budowlana, worki foliowe, ta‑
śmy metalowe dla budownictwa, taśmy akustyczne, taśmy alumi‑
niowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy ochronne, taśmy klejące, ta‑
śmy maskujące, taśmy uszczelniające, przyrządy malarskie, artykuły
i narzędzia malarskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne
dla budownictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne dla
budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory i na‑
rzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania, narzędzia
do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przybory miernicze dla
budownictwa, narzędzia i przybory czyszczące dla budownictwa,
uszczelki, żyłki, sznurki, siatki, wiertła, przybory i narzędzia tapi‑
cerskie, taśmy z materiałów kompozytowych i bawełny, stosowane
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw
sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym
lub bawełnianym, taśmy ochronne niemetalowe i z tworzyw sztucz‑
nych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne niemetalo‑
we i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, taśmy nie‑
metalowe ostrzegawcze.

(111) 315041
(220) 2014 12 23
(210) 437203
(151) 2018 10 12
(441) 2015 04 13
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Moja szkoła
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe,
oprogramowanie i akcesoria komputerowe, filmy video, audiobooki
(książki mówione), e‑booki (książki w formie elektronicznej) na no‑
śnikach informatycznych, 16 książki, podręczniki, czasopisma, publi‑
kacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane,
materiały reklamowe i promocyjne w formie druków, plakatów, afi‑
szów, ulotek, materiałów piśmiennych, katalogów, plansz reklamo‑
wych, koszulek, banerów, kopert, 35 usługi reklamowe i promocyjne,
informacja reklamowa i promocyjna, usługi w zakresie sprzedaży za
pośrednictwem on‑line książek i materiałów edukacyjnych, orga‑
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania
tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż rekla‑
mowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym pro‑
wadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych,
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi doty‑
czące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line publikacji zawartych w tej klasie, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów, konferencji kongresów i zjazdów,
42 tworzenie i administrowanie stron www, witryn i portali, usługi
tworzenia komputerowych programów multimedialnych zawierają‑
cych informacje książkowe, filmy, animacje oraz zdjęcia dla potrzeb
edukacji, rozrywki i kultury, projektowanie materiałów promocyjno
‑reklamowych, katalogów oraz gadżetów reklamowych.
(111) 315042
(220) 2014 12 23
(151) 2018 10 12
(441) 2015 04 13
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Moja szkoła
(540)

(210) 437204

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe,
oprogramowanie i akcesoria komputerowe, filmy video, 16 mate‑
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riały reklamowe i promocyjne w formie druków, plakatów, afiszów,
ulotek, materiałów piśmiennych, katalogów, plansz reklamowych,
koszulek, banerów, kopert, 35 usługi reklamowe i promocyjne, in‑
formacja reklamowa i promocyjna, usługi w zakresie sprzedaży za
pośrednictwem on‑line książek i materiałów edukacyjnych, orga‑
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania
tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż rekla‑
mowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym pro‑
wadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych,
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi doty‑
czące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line publikacji zawartych w tej klasie, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów, konferencji kongresów i zjazdów,
42 projektowanie materiałów promocyjno‑reklamowych, katalogów
oraz gadżetów reklamowych.

(111) 315043
(220) 2014 12 23
(151) 2018 10 12
(441) 2015 04 13
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) Moje ćwiczenia
(540)

(210) 437205

Kolor znaku: czarny, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, programy komputerowe,
oprogramowanie i akcesoria komputerowe, filmy video, 16 mate‑
riały reklamowe i promocyjne w formie druków, plakatów, afiszów,
ulotek, materiałów piśmiennych, katalogów, plansz reklamowych,
koszulek, banerów, kopert, 35 usługi reklamowe i promocyjne, in‑
formacja reklamowa i promocyjna, usługi w zakresie sprzedaży za
pośrednictwem on‑line książek i materiałów edukacyjnych, orga‑
nizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
41 usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania
tekstów literackich i dydaktycznych, pisania tekstów innych niż rekla‑
mowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym pro‑
wadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych,
usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi doty‑
czące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on‑line publikacji zawartych w tej klasie, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i pro‑
wadzenie seminariów, sympozjów, konferencji kongresów i zjazdów,
42 projektowanie materiałów promocyjno‑reklamowych, katalogów
oraz gadżetów reklamowych.
(111) 315044
(220) 2015 01 26
(210) 438137
(151) 2018 10 15
(441) 2015 05 11
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W.M. FREDRYCH, M. FREDRYCH,
Toruń, PL.
(540) PROXIMA ELECTRONICS
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, zielony
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 antywłamaniowe alarmy do pojazdów, antywłama‑
niowe urządzenia do pojazdów, autoalarmy, 37 instalowanie i na‑
prawy alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, 45 doradztwo w sprawach bez‑
pieczeństwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
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(111) 315045
(220) 2015 09 11
(210) 446871
(151) 2018 10 05
(441) 2015 12 21
(732) LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) Herbal Care my nature
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnożółty
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 aceton, aktywatory chemiczne do preparatów kosme‑
tycznych, preparaty chemiczne do analizy laboratoryjnej do celów
kosmetycznych, preparaty biologiczne do celów innych, niż medyczne
lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do
stosowania w przemyśle kosmetycznym, środki chemiczne dla przemy‑
słu, odczynniki chemiczne, inne niż do celów medycznych lub wetery‑
naryjnych, odczynniki chemiczne do celów kosmetycznych, substancje
chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatoiy do użytku w produk‑
cji kosmetyków, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych,
preparaty enzymatyczne do stosowania w kosmetyce, enzymy do ce‑
lów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy do celów
kosmetycznych, estry, glinki, kwasy, kwasy do stosowania w przemyśle
kosmetycznym, kwasy do użytku w produkcji kosmetyków, neutraliza‑
tory kwasów, oleje do stosowania w przemyśle kosmetycznym, silikony,
surowe materiały chemiczne do tworzenia produktów kosmetycznych,
składniki i materiały chemiczne do zastosowania w kosmetykach, skład‑
niki na bazie kolagenu do preparatów kosmetycznych, składniki nawil‑
żające do preparatów kosmetycznych, składniki złuszczające do prepa‑
ratów kosmetycznych, preparaty chemiczne do użytku w produktach
kosmetycznych, polimerowe środki chemiczne do użytku w przemyśle
kosmetycznym, środki chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków,
pochodne wosku pszczelego do emulgowania do zastosowania w pro‑
dukcji preparatów kosmetycznych, białko stosowane w produkcji ko‑
smetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, eks‑
trakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne
do stosowania w produkcji kosmetyków, substancje chemiczne do
użytku w produkcji kosmetyków zapachowych, środki pochłaniające
promieniowanie ultrafioletowe do użytku w kosmetykach, 3 kosmety‑
ki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki
aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do
perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, blyszczyki do ust,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty
do golenia, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpie‑
li, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do
odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy
kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające, kremy do rąk, lakiery do
paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do
włosów, maści do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mlecz‑
ko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła
przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki
toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki do
włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów,
pianki do układania włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do
pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do
pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomadki do ust, poma‑
dy do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów,
preparaty do ochrony przed słońcem, serum kosmetyczne, sole kąpie‑
lowe, szampony, szminki, środki do czyszczenia zębów, środki zapa‑
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chowe odświeżające powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa,
przybory toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów ko‑
smetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele
do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki
do masażu, peelingi, peelingi do masażu, oliwki do masażu, kremy i pe‑
elingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp, żele do stóp, preparaty
do pedicure, antyperspiranty w aerozolach, 44 aromaterapia, fizjote‑
rapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi stylizacji włosów, usługi
trychologiczne, usługi kosmetyczne, manicure, masaż, salony piękno‑
ści, SPA, usługi sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety
kosmetyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakre‑
sie higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna, domy opieki, usługi
farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, opieka
pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów,
usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi ku‑
racji uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, wypożyczanie sprzętu
medycznego, usługi aptekarskie w zakresie przygotowywania i wyda‑
wania lekarstw.

(111) 315046
(220) 2015 02 18
(210) 439130
(151) 2018 10 26
(441) 2015 06 08
(732) SOPREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot, PL.
(540) KIWÓWKA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, nektary, syropy,
napoje wzbogacone witaminami lub mikroelementami, napoje izo‑
toniczne, aperitify bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane,
preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, napojów bezalko‑
holowych gazowanych i niegazowanych wód mineralnych, 33 napoje
alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, napoje
alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napo‑
je spirytusowe, wina, wina musujące, wódki, likiery, nalewki, aperitify,
cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alkoholowe, ekstrakty
alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi reklamowe, reklama osób
trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie w działalności handlo‑
wej, doradztwo w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania,
usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej, usługi sklepów de‑
talicznych w branży monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi
alkoholowych, win, wódek, likierów, nalewek, aperitifów, cydru, koktajli,
miodu pitnego, ekstraktów alkoholowych, esencji alkoholowych, piwa
i produktów piwowarskich, napoi bezalkoholowych, napoi wzboga‑
conych witaminami lub mikroelementami, napoi izotonicznych, wód
mineralnych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów i broszur, reklamy, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, zaopatrzenie osób trzecich, zarządzanie lokalami
gastronomicznymi, barami, pubami, 43 puby, bary, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restaura‑
cje samoobsługowe, pizzerie, usługi zaopatrzenia w żywność i napo‑
je, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie,
organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, doradztwo
kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, winiarnie.
(111) 315047
(220) 2015 09 18
(210) 447142
(151) 2018 10 11
(441) 2015 12 21
(732) ZABIEGAŁOWSKI MAREK MIECZYSŁAW, Gdynia, PL.
(540) Gdyńska rybka z ikrą Marko!
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, niebieski, czerwony, czarny
(531) 01.15.21, 01.15.24, 03.09.01, 08.07.25, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
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(510), (511) 14 figurki, broszki, breloki, biżuteria, kotwiczki, monety,
medaliony, ozdoby z bursztynu, naszyjniki, pudelka ozdobne, po‑
sążki, żetony pamiątkowe, 30 ciasta, ciastka, ciastka kruche, ciastka
z piekarnika, pralinki, pierniki, przekąski, lody, wafle, torty, spożywcze
jadalne ozdoby do ciast, cukierki, słodycze, żywność na bazie mąki,
wyroby cukiernicze, 35 usługi agencji importowo‑eksportowych,
sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem global‑
nej sieci internetowej a także wysyłkowej towarów z branży cukierni‑
czej, piekarniczej, pamiątkowej, zdobniczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, wynajem automatycznych dystrybutorów, wynajem
maszyn i urządzeń, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży detalicznej, przenoszenie przedsiębiorstw, reklama,
kreowanie wizerunku firmy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wystawy handlowe sklepowe, zaopatrzenie osób trzecich, zarządza‑
nie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą.

(111) 315048
(220) 2016 03 10
(151) 2018 10 09
(441) 2016 06 20
(732) DIERRE PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) SmartDoor
(540)

(210) 453367

(531) 26.05.02, 26.05.03, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01,
26.03.23
(510), (511) 37 instalowanie drzwi i okien, naprawa zamków, instalo‑
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 38 komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą telefonów.
(111) 315049
(220) 2016 03 21
(210) 453902
(151) 2018 10 11
(441) 2016 06 20
(732) DYŚ GRZEGORZ ALTESS ZESPÓŁ MUZYCZNY, Mętów, PL.
(540) ALTESS
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność spor‑
towa i kulturalna, w tym w szczególności : usługi artystów teatral‑
nych, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, foto‑
grafowanie, fotoreportaże, obsługa gier w systemie on‑line [z sieci
informatycznej], chronometraż imprez sportowych, usługi związane
z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe [rozrywka lub naucza‑
nie], usługi w zakresie kompozycji muzycznych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], nocne kluby, organizowanie balów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie spektakli [impresariat], usługi orkiestry, par‑
ki rozrywki, praktyka kształcenie praktyczne [pokazy], produkcja
filmów, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, przedsta‑
wienia teatralne [produkcja], planowanie przebiegu przyjęć [część
rozrywkowa], publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie książek, radiowe programy rozrywkowe, rezerwacja
miejsc na spektakle, rozrywka informacja o rozrywce, rozrywka [wi‑
dowiska], realizacja spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi
studia nagrań, taśmy montaż taśm video, produkcja filmów na ta‑
śmach video, pisanie tekstów inne niż reklamowe, telewizyjne pro‑
gramy rozrywkowe, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi re‑
porterskie, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego,
wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie
aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
kaset wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio.
(111) 315050
(151) 2018 10 11

(220) 2016 03 24
(441) 2016 07 04

(210) 454063
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(732) RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SPÓŁKA JAWNA,
Kamieniec, PL.
(540) RADEX
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.15.15, 26.15.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 środki chemiczne do mycia i dezynfekcji przeznaczone
dla przemysłu spożywczego, 3 środki myjące i czyszczące ogólnego
stosowania, 7 urządzenia myjące i czyszczące, części do urządzeń
myjących.
(111) 315051
(220) 2016 05 02
(151) 2018 10 11
(441) 2017 12 11
(732) KOSZARNY HUBERT, Ostrzeszów, PL.
(540) K K & K AGRO
(540)

(210) 455848

Kolor znaku: biały, czarny, szary, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach finansowych dla rolnictwa,
zarządzanie finansami, informacje i usługi finansowe, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami,,
44 usługi rolnicze.
(111) 315052
(220) 2016 11 22
(151) 2018 10 18
(441) 2018 03 12
(732) PULSAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PULSAR ENERGIA
(540)

(540) LAMINO
(540)

(531) 24.01.09, 24.01.15, 03.02.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, pracach badaw‑
czych, fotografii, jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, preparaty
chemiczne do impregnacji przeciw plamom i przeciw wilgoci, 2 po‑
włoki zabezpieczające wyroby betonowe przeciw wilgoci i plamom,
19 materiały budowlane niemetalowe, wyroby betonowe, kostka
brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe i do budowy dróg.
(111) 315056
(220) 2017 05 19
(210) 471901
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 04
(732) CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CMS i wracasz do gry!
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 315057
(220) 2017 06 06
(151) 2018 10 18
(441) 2017 07 10
(732) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)
(540)

(210) 472640

(210) 464232

Kolor znaku: biały, błękitny, ciemnoniebieski, jasnozielony, żółty
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
(111) 315053
(220) 2016 12 05
(210) 464741
(151) 2018 10 17
(441) 2017 03 06
(732) FITLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) Red Burn
(510), (511) 5 suplementy diety w postaci kapsułek z proszkiem
przeznaczone do redukcji masy ciała u osób uprawiających sport.
(111) 315054
(220) 2017 02 09
(210) 467328
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 04
(732) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TYGIEL SMAKÓW
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem kawiarni, restauracji
i innych punktów gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi przygotowywania żywności na zamówienie oraz jej
dostawa (catering), wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożycza‑
nie bielizny stołowej.
(111) 315055
(220) 2017 02 27
(151) 2018 10 11
(441) 2018 03 05
(732) BRUK‑BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.
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(210) 468119

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewi‑
zyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama za pośrednic‑
twem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowy‑
wanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów,
druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze‑
kazu, informacja handlowa, informowanie o prowadzonej działalno‑
ści gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, ba‑
dania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych we wszyst‑
kich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klien‑
tów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomo‑
ści, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa,
wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finan‑
sowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi finansowe, ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne
‑wszystkie wymienione usługi dotyczące nieruchomości City Forum
we Wrocławiu., 37 budownictwo, prowadzenie działalności dewelo‑
perskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsię‑
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto‑
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wy‑
kończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz
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wodno
‑inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni,
instalowanie drzwi i okien, nadzór budowlany, instalowanie i napra‑
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja
budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.

(111) 315058
(220) 2017 06 23
(210) 473280
(151) 2018 10 11
(441) 2017 12 11
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Polski Lek Calcium + witamina C
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, żółty, biały, jasnozielony
(531) 05.07.11, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 5 dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz‑
nych, napoje lecznicze, preparaty witaminowe, preparaty farma‑
ceutyczne, preparaty farmaceutyczne zawierające wapń, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do cetów
medycznych, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały,
tabletki musujące do sporządzania napojów z witaminami, tabletki
musujące do sporządzania napojów zawierających wapń, 32 napoje
izotoniczne, pastylki do sporządzania napojów, proszek do sporzą‑
dzania napojów, napoje bezalkoholowe.
(111) 315059
(220) 2017 07 13
(210) 474039
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, srebrny, biały, pomarańczowy
(531) 01.15.09, 19.13.21, 26.04.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe,
tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz‑
nych, przeciwbólowe środki.
(111) 315060
(220) 2017 07 13
(210) 474040
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM
(540)
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(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) Hascovir
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, granatowy, czerwony
(531) 01.01.25, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.14, 26.01.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, prepara‑
ty lecznicze.
(111) 315062
(220) 2017 07 13
(210) 474101
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 18
(732) SHARK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SHARK INVESTMENT
(540)

(531) 03.09.11, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi konsultingowe i doradcze w zakresie organizo‑
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, zarzą‑
dzania personalnego, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo ekonomiczne, analizy ekonomiczne, anali‑
zy kosztów, badanie rynku, audyt przedsiębiorstw, tworzenie bizne‑
splanów, wycena przedsiębiorstw, biura pośrednictwa pracy, dobór
i rekrutacja personelu, usługi w zakresie rachunkowości, przygotowy‑
wanie zeznań podatkowych, usługi marketingowe, doradztwo rekla‑
mowe, projektowanie kampanii reklamowych, reklama osób trzecich
w tym reklama z wykorzystaniem Internetu, usługi marketingowe
i konsultingowe poprzez Internet, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, outsourcing jako doradztwo handlowe,
administrowanie danymi na serwerach, usługi związane z prowa‑
dzeniem komputerowych baz danych, pozyskiwanie danych do baz
internetowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami in‑
formatycznymi, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, usługi agencji importowo‑eksportowych, świadczenie usług
agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz kontrahentów zagranicz‑
nych i krajowych oraz promocji ich wyrobów, technologii, know
‑how, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, promowa‑
nie lub sprzedaż towarów lub usług poprzez programy lojalnościowe
lub partnerskie, administrowanie systemami sprzedaży w ramach
programów lojalnościowych lub partnerskich, prowadzenie pro‑
gramów lojalnościowych lub partnerskich, rozpowszechnianie kart
rabatowych i lojalnościowych, 36 usługi finansowe, usługi konsultin‑
gowe i doradcze w zakresie zarządzania finansami, analizy finanso‑
we, informacje finansowe, operacje finansowe, tworzenie funduszów
inwestycyjnych, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej,
udzielanie kredytów, opracowywanie wniosków o dofinansowanie,
pomoc przy zawieraniu umów kredytowych i pożyczek, windykacja
należności, doradztwo finansowe i finansowo‑ekonomiczne.

Kolor znaku: niebieski, zielony, srebrny, czerwony, biały, szary
(531) 01.15.09, 19.13.21, 26.04.02, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe,
tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz‑
nych, przeciwbólowe środki.

(111) 315063
(220) 2017 07 18
(210) 474325
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) GENERIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) El Cappo
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, pestycydy, algicydy, bakteriocy‑
dy, fungicydy, herbicydy, środki roztoczobójcze, środki do tępienia
insektów, środki do tępienia pasożytów, środki do tępienia szkodni‑
ków zwierzęcych.

(111) 315061
(151) 2018 08 29

(111) 315064
(151) 2018 10 16

(220) 2017 07 13
(441) 2018 04 30

(210) 474042

(220) 2017 07 18
(441) 2018 07 02

(210) 474317
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(732) SCHIEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Avant
(510), (511) 19 materiały budowlane (niemetalowe), runy sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, w szczególności: rury
ceramiczne, kanały nie z metalu do instalacji wentylacyjnych grzew‑
czych i klimatyzacyjnych, niemetalowe kominy prefabrykowane,
gotowe części niemetalowe przewodów kominowych, niemetalowe
części fasonowe dla rur kominowych, niemetalowe prefabrykowane
wentylacyjne kanały kablowe.
(111) 315065
(220) 2017 08 03
(210) 474933
(151) 2018 10 26
(441) 2017 10 30
(732) TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kryniczno, PL.
(540) easy breeze
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 artykuły sanitarne, preparaty i płyny do mycia i czysz‑
czenia powierzchni, środki czystości do toalet, pianki w aerozolu do
czyszczenia powierzchni w szczególności do pielęgnacji i czyszcze‑
nia mebli, łazienek, płyt ceramiczny, kominków, kuchni, kokpitów
samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, ele‑
mentów skórzanych, szyb, ekranów LCD, ekranów i paneli kompu‑
terowych, płyt marmurowych i kamiennych, elementów z metali,
chusteczki nasączane płynami do mycia i czyszczenia, preparaty do
odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do
mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, papie‑
rowe ściereczki do polerowania, płyny i proszki do prania, płyny do
płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb, kosmetyki
samochodowe, saszetki zapachowe do bielizny, środki do namacza‑
nia bielizny, krochmal, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące
i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór,
preparaty do polerowania, wybielacze i inne substancje stosowane
w praniu, preparaty do udrażniania rur, preparaty do odświeżania rur
odpływowych, detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnia‑
niu do udrażniania rur kanalizacyjnych, preparaty do usuwania ka‑
mienia kotłowego z rur, preparaty do usuwania kamienia ze sprzętu
AGD, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środ‑
ków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do my‑
cia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, ak‑
cesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, promocja
sprzedaży.
(111) 315066
(220) 2017 11 09
(151) 2018 10 10
(441) 2018 01 03
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) CHONDROFLEX
(540)
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golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 315067
(220) 2017 11 20
(210) 479179
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) SKOLMOWSKA MARTA CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA
WILCACCORA, Łomianki, PL.
(540) CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA WILCACCORA Instituto
Peruano de Investigacion Fitoterapica Andina DROGUERIA IPIFA
Lima Wilcaccora EXTRAKT (Uncaria tomentosa) suplement diety
PROSZEK
(540)

(210) 478791

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do

Kolor znaku: brązowy, biały, czarny, szary
(531) 24.01.05, 25.01.09, 25.01.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety do celów leczniczych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, środki spożywcze zawierające kul‑
tury bakterii do zastosowania medycznego, żywność dla niemowląt
w tym mleko dla niemowląt, odżywki do celów leczniczych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, witaminy, minerały do
celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, napoje dietetyczne przystosowane do celów
medycznych, dodatki do żywności i napojów do celów leczniczych,
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, dodatki odżyw‑
cze do celów leczniczych.
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(111) 315068
(220) 2017 11 23
(210) 479355
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) BRILANTE
(540)
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(111) 315073
(220) 2017 11 30
(210) 479593
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) MYSERA MILENA DEWI, Kraków, PL.
(540) Dewi
(510), (511) 44 usługi masażu, usługi fizjoterapii, usługi spa, usługi
wellness, usługi w zakresie pielęgnacji urody.
(111) 315074
(220) 2017 11 30
(210) 479594
(151) 2018 08 28
(441) 2018 04 30
(732) GOŁAWSKA KATARZYNA, Lublin, PL.
(540) PIEKARNIA KUŹMIUK
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chleb, chleb bezdroż‑
dżowy, placki, żywność na bazie mąki.

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 24 poszewki na poduszki.
(111) 315069
(220) 2017 11 23
(210) 479357
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) LARMES
(540)

(111) 315075
(220) 2017 12 01
(210) 479648
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) SKARB PAŃSTWA‑MINISTER ENERGII, Warszawa, PL.
(540) elektromobilność 2025
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe.
(111) 315070
(220) 2017 11 23
(210) 479359
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) DĄB SOMA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 19 płyta meblowa.
(111) 315071
(220) 2017 11 23
(210) 479360
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) MORINO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 27 dywaniki łazienkowe.
(111) 315072
(220) 2017 11 28
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TV vario term
(540)

(210) 479478

(531) 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01
(510), (511) 6 złączki rur metalowe, 9 urządzenia do kontroli i re‑
gulacji ciepła, aparatura do kontrolowania temperatury, 11 zawory
termostatyczne [części instalacji grzewczych], urządzenia do celów
sanitarnych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń
wodnych, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych
oraz przewodów wodnych lub gazowych.

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.17.24, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy do poru‑
szania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, przyczepy
[pojazdy], rowery, samochody, silniki do pojazdów lądowych, 16 afisze,
plakaty, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z pa‑
pieru lub kartonu, gazety, karty, książki, mapy geograficzne, materiały
piśmienne, rysunki, ulotki, 22 markizy z materiałów tekstylnych, mar‑
kizy z tworzyw sztucznych, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki],
25 odzież, 35 badania rynkowe, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych i pozyskiwanie danych do takich baz, pro‑
dukcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
reklama, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 315076
(220) 2017 12 07
(210) 479863
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) RYSZKOWSKI WOJCIECH, ZDZIENICKA‑KLEBAN KAMILA
SPRINTTEX SPÓŁKA CYWILNA, Rzepki, PL.
(540) SPRINTTEX drukarnia dzianin i tkanin
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, pomarańczowy, biały, różowy,
szary, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna tkanin i dzianin z na‑
drukiem, 40 nadruk druków na tkaninach i dzianinach, nadruk dru‑
ków na odzieży, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzo‑
rów na odzież.
(111) 315077
(220) 2017 12 11
(210) 480022
(151) 2018 10 22
(441) 2018 03 26
(732) KRAKOWIAK IWONA, KRAKOWIAK PAWEŁ USŁUGI
POLIGRAFICZNE AMIS SPÓŁKA CYWILNA, Kielce, PL.
(540) DRUKARNIA amis
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

580
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(510), (511) 35 reklama, usługi agencji reklamowych, 40 drukowa‑
nie, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie książek,
drukowanie cyfrowe, usługi druku offsetowego, usługi wykańczania
druków, 42 projektowanie opakowań, usługi projektów graficznych,
projektowanie materiałów drukowanych, usługi projektowania opa‑
kowań przemysłowych.

(111) 315078
(220) 2017 12 19
(210) 480314
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) LENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) lendi
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 świadczenie usług porównania cen online, 36 po‑
życzki pieniężne, pożyczki konsumenckie, udzielanie kredytów, do‑
radztwo kredytowe, ubezpieczenia, 42 projektowanie oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(111) 315079
(220) 2017 12 23
(210) 480483
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) KWIECIŃSKI MARCIN ISC PRODUCTIVITY CONSULTING,
Żyrardów, PL.
(540) Ogarnij Chaos
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publi‑
kacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, publikacje
elektroniczne, do pobrania, e‑booki, książki elektroniczne do po‑
brania, książki audio, biuletyny elektroniczne do pobrania, eduka‑
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, terminarze i organizery do
pobrania, które można wydrukować, podcasty, oprogramowanie
wspierające zarządzanie czasem, oprogramowanie wspierające or‑
ganizację zadań i projektów, oprogramowanie wspierające organi‑
zację procesów, 16 materiały drukowane, książki, podręczniki edu‑
kacyjne, poradniki [podręczniki], kalendarze, organizery osobiste,
terminarze, plany dnia [terminarze], notatniki [notesy], drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowa‑
ne arkusze informacyjne, raporty, kartki motywacyjne, diagramy,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie warsztatów i kursów [szkolenia], przygotowy‑
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sym‑
pozjów, zjazdów i kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kursów związanych z zarządzaniem czasem [szkole‑
nia], prowadzenie wykładów związanych z zarządzaniem czasem,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodar‑
czą, usługi trenerów osobistych, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakre‑
sie szkoleń biznesowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie za‑
rządzania i organizacji czasu, prowadzenie kursów edukacyjnych,
prowadzenie kursów internetowych, kursy szkoleniowe w dziedzi‑
nie zarządzania, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy samo‑
świadomości [szkolenia], coaching w zakresie życia osobistego [life
coaching], szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi
szkoleń pracowników związane z nowoczesną technologią biuro‑
wą, organizowanie zajęć dydaktycznych, prowadzenie zajęć, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, pisanie i pu‑
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja mate‑
riałów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, publiko‑
wanie drogą elektroniczną, publikacja materiałów dostępnych za
pośrednictwem internetu, publikacja książek i czasopism elektro‑
nicznych online (nie do pobrania), udostępnianie elektronicznych
publikacji on‑line, organizacja webinariów.
(111) 315080
(220) 2018 01 02
(210) 480709
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) Suzhou Xiuniang Silk Craft Co.Ltd., Suzhou City, CN.
(540) XIUNIANG

Nr 2/2019

(540)

(531) 27.05.01, 28.03.99, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, ubranie, fartuchy, wyprawka, wyprawka dla
niemowlęcia, wyprawka dla noworodka, nakrycie głowy, wyroby
pończosznicze, rękawiczki, rękawice, krawaty, szaliki/szale, gorset/
pas wyszczuplający, pas, gotowe do noszenia podszewki.
(111) 315081
(220) 2018 01 04
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) KOZDRÓJ KRZYSZTOF, Lublin, PL.
(540) Fundacja z Sercem
(540)

(210) 480810

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 24.15.03, 24.15.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocji, reklamy radiowe, re‑
klamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach społeczno‑
ściowych, rozpowszechnianie płyt CD, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów to‑
warów, prezentacji, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach
reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towa‑
rów i usług, organizowanie targów handlowych i reklamowych, ad‑
ministrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospo‑
darcza, promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej
i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi menedżerskie, usługi w zakresie kreowania wizerunku osób
trzecich, w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowa‑
nych przez te podmioty w związku z ich działalnością gospodar‑
czą, kulturalną i handlową, organizowanie dystrybucji materiałów
promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, pozyskiwanie
patronatów medialnych, doradztwo w zakresie działalności gospo‑
darczej i rozwoju przedsiębiorczości, 36 usługi finansowe związane
z prowadzeniem i inspirowaniem działalności charytatywnej, usługi
organizowania funduszy na cele dobroczynne, wspierania rzeczowe‑
go i finansowego osób fizycznych i instytucji, usługi charytatywne,
mianowicie usługi finansowe, usługi wspierania finansowego rozwo‑
ju kultury, sztuki i sportu dla dzieci, gromadzenie funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez sportowych, usługi w zakresie me‑
cenatu i sponsoringu finansowego, wypoczynku dzieci i młodzieży,
udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele cha‑
rytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, zbiórki funduszy na cele charytatywne, usługi
charytatywne w zakresie datków pieniężnych, 41 usługi charyta‑
tywne, a mianowicie organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych o tematyce związanej z edukacją, oświatą, nauką, wy‑
chowaniem, ochroną zdrowia, rozwojem gospodarki, kultury i sztu‑
ki, opieką i pomocą społeczną, sportem i rekreacją, wolontariatem,
organizowanie seminariów, sympozjów, szkoleń i kursów z zakresu
edukacji, oświaty, wychowania, nauki, rozwoju gospodarki, kultury
i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, organizacji
wolontariatu, organizowanie wyjazdów w celach rozrywkowych,
montaż programów radiowych i telewizyjnych oraz wszelkich form
występów i prezentacji o charakterze artystycznym i szkoleniowym.
(111) 315082
(151) 2018 09 25

(220) 2018 01 17
(441) 2018 03 26

(210) 481223
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(732) BE! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) be mama!
(510), (511) 25 odzież ciążowa, bielizna ciążowa, odzież dziecięca,
pasy ciążowe, wkładki poszerzające, płaszcze ts ciążowe, bluzy ciążo‑
we, wyprawki dla niemowląt, wyprawki dziecięce, czapki.
(111) 315083
(220) 2018 01 17
(210) 481228
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) OCHMAN MAREK, Szczyrk, PL.
(540) król gór
(510), (511) 32 piwo, napoje bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe,
wino.
(111) 315084
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) CHANGE UP designed for lil
(540)

(210) 481841

(111) 315085
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) FIIT CHANGE UP
(540)

(210) 481847

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty‑
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni‑
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa‑
pierosów, nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz‑
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papie‑
rosów elektronicznych.
(111) 315086
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.

(540) FIIT CHANGE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty‑
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni‑
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa‑
pierosów, nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz‑
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papie‑
rosów elektronicznych.
(111) 315087
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) FIIT
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnozielony, niebieski,
ciemnoniebieski, biały
(531) 26.01.04, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty‑
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni‑
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa‑
pierosów, nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz‑
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papie‑
rosów elektronicznych.

(210) 481849

581

(210) 481850

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty‑
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni‑
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa‑
pierosów, nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz‑
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku
w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki
na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papie‑
rosów elektronicznych.
(111) 315088
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) CHANGE
(540)

(210) 481862

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptery USB do papierosów elektronicznych, 34 ty‑
toń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia
tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośni‑
ce nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do pa‑
pierosów nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia
fajek, popielniczki dla palaczy nie z metali szlachetnych, gilotynki do
cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicz‑
nych, nikotyna do papierosów elektronicznych, roztwory nikotyny
do użytku w papierosach elektronicznych, ciekła 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 papie‑
rosów elektronicznych.
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(111) 315089
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) CHANGE designed for lil
(540)
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(210) 481864

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.04, 26.15.01, 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 papiero‑
sów, 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 me‑
tali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne,
kasetki do papierosów elektronicznych, nikotyna do papierosów
elektronicznych, roztwory nikotyny do użytku w papierosach
elektronicznych, ciekła roztwory do użytku w papierosach elek‑
tronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do
noszenia papierosów elektrycznych, atomizery do papierosów
elektronicznych.
(111) 315090
(220) 2016 03 29
(210) 454239
(151) 2018 10 22
(441) 2016 07 04
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica, PL.
(540) RG21
(510), (511) 2 lakiery i emalie, środki do konserwacji drewna, farby
wodne klejowe, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby
przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii, farby stosowane w cera‑
mice, preparaty zabezpieczające do metali, 19 materiały budowlane
niemetalowe, masy tynkarskie, masy szpachlowe dla budownictwa,
gładzie budowlane, masy wykończeniowe do tynków dla budownic‑
twa, zaprawy cementowe.
(111) 315091
(220) 2016 05 04
(210) 455952
(151) 2018 10 25
(441) 2016 07 04
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) #SkinMate
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publiko‑
wanie tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku, wszystkie
powyższe usługi odnoszą się do rynku dóbr konsumpcyjnych,
41 publikacja elektroniczna on‑ line książek, periodyków, kalenda‑
rzy imprez, magazynów, publikacji, czasopism, gazet, artykułów,
zdjęć, fotorelacji, filmów, tekstów o tematyce pielęgnacji ciała
i skóry, zdrowego trybu życia, prowadzenie blogów, dzienników
internetowych, czasopism on‑line, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, obozów, szkoleń
o tematyce pielęgnacji ciała i skóry, zdrowego trybu życia, wszyst‑
kie powyższe usługi odnoszą się do rynku dóbr konsumpcyjnych,
44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgna‑
cji ciała i urody, wszystkie powyższe usługi odnoszą się do rynku
dóbr konsumpcyjnych.
(111) 315092
(220) 2016 09 05
(210) 461081
(151) 2018 10 19
(441) 2016 11 07
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PLUS

Nr 2/2019

(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.08, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 preparaty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic,
preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, piasek odlewniczy, kaolin, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, środki do konserwacji cementu za wy‑
jątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki
modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwo‑
ści materiałów ściernych, żywice akrylowe, silikony, 2 farby, poko‑
sty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i for‑
my proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, Środki
zabezpieczające przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie
w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i roz‑
pylanych, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, materiały izolacyjne, masy uszczelniające termoizolują‑
ce i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w postaci proszku
do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok
uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolu‑
jące, izolacje budowlane z tworzyw sztucznych, płyty i okładziny izo‑
lacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, masy uszczelniające, produkty
do spoinowania okładzin i wykładzin, piany montażowe, 19 materia‑
ły budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemeta‑
lowe, pomniki niemetalowe, żwir, piasek z wyjątkiem formierskiego
ujęty w tej klasie, glina – w tym glina ogniotrwała, szkło budowlane,
w tym szkło izolacyjne, zaprawy budowlane, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe, zaprawy ce‑
mentowe i zawierające cement, prefabrykowane elementy budowla‑
ne zawierające cement i wapno, niemetalowe materiały budowlane
do systemów dociepleń, wapno, artykuły ceramiczne, mianowicie
dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane ceramiczne, rury
ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian i podłóg, cegła, ceramicz‑
ne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki gipsowe mechaniczne,
mieszaniny do ręcznego i mechanicznego wykonywania gładzi gip‑
sowych., masy bitumiczne uszczelniające i hydroizolujące, elementy
budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej
zabudowy jak płyty kartonowo‑gipsowe, zaprawy gipsowe, nieme‑
talowe materiały budowlane do systemów dociepleń, siatki wzmac‑
niające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane
z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby
budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, zaprawy
klejowe, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubyt‑
ków w wyrobach z kamienia sztucznego i naturalnego .
(111) 315093
(220) 2017 02 24
(210) 468066
(151) 2018 10 11
(441) 2018 02 26
(732) HADART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.03, 29.01.04, 01.15.15

Nr 2/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urządzeń i sys‑
temów do nawadniania, 42 projektowanie architektoniczne dekora‑
cji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe.

(111) 315094
(220) 2017 04 07
(210) 470195
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(540) MONITOR POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gro‑
madzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia do
gaszenia ognia, artykuły optyczne, 41 rozrywka, działalność sporto‑
wa i kulturalna, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, doradz‑
two dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w za‑
kresaie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia.
(111) 315095
(220) 2017 07 18
(210) 474322
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) AIRCOMPENSATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) AirCompensation
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.15.11, 18.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ściąganie długów, elektroniczne usługi windykacji
należności, agencje ściągania wierzytelności, 45 usługi prawne, do‑
radztwo prawne, usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne].
(111) 315096
(220) 2017 12 22
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) TOKARZ MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) THE SUPER FATHER
(540)

(210) 480437
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okładki, obwoluty, papier do zawijania, torby papierowe, 25 bok‑
serki, czapki (nakrycia głowy), koszule, koszulki z krótkim ręka‑
wem, krawaty, kurtki, majtki, odzież, 35 produkcja filmów rekla‑
mowych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, reklama on‑line, reklama za
kliknięcie, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, reklama telewi‑
zyjna, 38 transmisja programów telewizyjnych, transmisja video
na żądanie, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie bezprze‑
wodowe, udostępnianie forów internetowych on line, transmisja
programów radiowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usługi typu transmisja wideo na żądanie, dostar‑
czanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, fotoreportaże, fotogra‑
fia, organizowanie loterii, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja
filmów innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on line do pobrania,
dubbing, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re‑
kreacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, orga‑
nizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne (produkcja), publi‑
kowanie książek, publikowanie on line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi
rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.

(111) 315097
(220) 2018 01 30
(210) 481734
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TADAMEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i lecznicze, w szczególności
do leczenia i zapobiegania dysfunkcjom seksualnym.
(111) 315098
(220) 2018 02 02
(210) 481873
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KREON TRAVIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w szczególności do lecze‑
nia stanów zapalnych trzustki.
(111) 315099
(220) 2018 02 02
(210) 481919
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) KOSTARCZYK ROGER AKO ARCHITEKCI, Gdańsk, PL.
(540) AKO ARCHITEKCI
(510), (511) 37 informacja budowlana, nadzór budowlany, doradz‑
two budowlane, 42 usługi i projektowanie architektoniczne, pro‑
jektowanie i planowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, badania i eks‑
pertyzy inżynieryjne oraz projekty techniczne dotyczące architektu‑
ry i urbanistyki.
(111) 315100
(220) 2018 02 02
(210) 481920
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) KOSTARCZYK ROGER AKO ARCHITEKCI, Gdańsk, PL.
(540) AKO ARCHITEKCI
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 26.01.04, 26.01.08, 26.01.18, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18,
29.01.13, 01.01.02, 27.05.01
(510), (511) 9 film kinematograficzny naświetlony, filmy rysunko‑
we animowane, neony reklamowe, pokrowce do tabletów, po‑
krowce na laptopy, pokrowce na smartfony, 14 breloczki do klu‑
czy, breloki do kluczy, broszki, budziki, medale, monety, spinki do
mankietów, zegarki, 16 chusteczki do nosa, czasopisma, etykiety
(owijki) na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru lub
kartonu, kartki muzyczne z życzeniami, kartki z życzeniami, ko‑
miksy, książki, materiały drukowane, naklejki, nalepki, notatniki,

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 informacja budowlana, nadzór budowlany, doradz‑
two budowlane, 42 usługi i projektowanie architektoniczne, pro‑
jektowanie i planowanie urbanistyczne, projektowanie dekoracji
wnętrz, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, badania i eks‑
pertyzy inżynieryjne oraz projekty techniczne dotyczące architektu‑
ry i urbanistyki.
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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.
342213
378701
392324
398659
400645
400646
400647
401498
401901
404540
409777
409778
409779
415311
415456
416964
418646
419626
421089
421511
423369
424226
424479
425168
426058
427115
427123
427136
427327
427545
428937
429409
431288
431364
432407
434157
434990
435157
436248
436400
437418
437721
438681
438919
439004
441178
441474
441753
442788
443036
444322
444845
444945
444946
445419

20/2008
06/2011
04/2012
14/2012
18/2012
18/2012
18/2012
20/2012
20/2012
26/2012
10/2013
10/2013
10/2013
20/2013
20/2013
23/2013
26/2013
02/2014
04/2014
05/2014
08/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
15/2014
15/2014
15/2014
15/2014
16/2014
18/2014
19/2014
22/2014
23/2014
25/2014
02/2015
04/2015
03/2015
06/2015
06/2015
12/2015
09/2015
11/2015
11/2015
12/2015
15/2015
16/2015
16/2015
18/2015
19/2015
21/2015
22/2015
22/2015
23/2015
23/2015

445983
445985
447030
447592
447893
448026
448038
448697
448873
449385
449554
450177
450328
450688
450698
450732
450965
451805
451829
452108
452126
452348
452349
452392
452556
452673
452820
453093
453094
453982
454385
454663
456886
457892
458103
458516
460058
460657
460659
461932
462860
463528
467382
468176
468392
468563
468735
469592
469610
471686
472111
472112
472114
472125
472126

24/2015
24/2015
26/2015
1/2016
6/2016
2/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
5/2016
6/2016
6/2016
7/2016
7/2016
4/2016
8/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
11/2016
11/2016
11/2016
11/2016
12/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
14/2016
21/2016
U
15/2016
17/2016
16/2016
U
U
U
25/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT22/2017
U
U
U
U
U
U

473456
473504
473508
473509
474301
475082
475217
475883
476025
476475
477099
478799
478833
478884
479389
479401
479431
479620
480070
480313
480328
480912
481046
481272
481700
481708
481709
481710
482137
482141
482315
482429
482495
482739
482787
482788
482809
483431
483467
483469
483501

Nr 2/2019

U
U
ZT33/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

483842
484009
484623
485098
485099
485147
485160
485220
485242
485243
485291
485306
485341
485386
485396
485405
485408
485464
485772
486134
486174
486231
486488
486729
486730
486731
486733
486734
486735
486852
486855
486993
487161
487163
487358
487633
487635
487636
487808
487849
488381

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
347771
391341
393712
393717
401474
401482
403259
404989
413182
413183
413987
414459
415703
417603

03/2009
02/2012
06/2012
06/2012
20/2012
20/2012
23/2012
01/2013
16/2013
16/2013
17/2013
18/2013
20/2013
24/2013

421372
424228
424460
425234
427506
427757
428986
429200
429627
430051
430221
431052
431053
431054

04/2014
10/2014
11/2014
12/2014
16/2014
16/2014
18/2014
18/2014
19/2014
20/2014
20/2014
22/2014
22/2014
22/2014

Nr 2/2019
431055
431848
431889
450914
451749
454304
469765
471208
475213
477152
477420
477423
477575
477693
478756
480773
482694
483191
483220
483421
483587
483794
484100
484180
485327
485383
485436
486415
486869
486939
486940
487084
487444
487470
487824
487856
487984
488091
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22/2014
23/2014
23/2014
8/2016
10/2016
14/2016
ZT08/2018
U
U
ZT50/2017
ZT04/2018
ZT04/2018
U
U
ZT51/2017
ZT07/2018
U
U
U
U
U
ZT18/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

488198
488294
488321
488328
488353
488453
488545
488547
488550
488597
488598
488611
488615
488616
488617
488640
488641
488655
488673
488699
488732
488806
488807
488831
488832
488850
488861
488891
488892
488898
489114
489351
489392
489474
489623
489720
490531
491248

U
U
U
U
U
U
ZT37/2018
U
ZT37/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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.
384911
384912
389988
401063
407858
407860
411589
414098
414796
417401
422809
422967
423200
423913
424386
424853
428784
430325

17/2011
17/2011
26/2011
19/2012
06/2013
06/2013
13/2013
17/2013
19/2013
23/2013
07/2014
07/2014
08/2014
10/2014
11/2014
11/2014
18/2014
21/2014

430435
430439
430736
437043
437399
438276
438421
438533
438690
438712
441854
441918
442380
442563
443822
444885
445703
446478

21/2014
21/2014
21/2014
07/2015
09/2015
10/2015
11/2015
11/2015
16/2015
11/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
20/2015
22/2015
23/2015
25/2015

446817
447482
447483
447608
447625
450229
451292
451483
451657
451898
453041
453680
453684
453686
453687
453777
456601
457599
461165
461910
462165
462466
463603
463604
464169
464258
464283
464615
465639
466471
467415
467419
467529
467602
467632
467641
467993
468162
468220
468294
468475
468580
468750
468822
469034
469071
469072
469113
469209
469271
469272
469280
469281
469284
469286
469304
469320
469459
469488
469524
469556
469583
469815
469943
470088
470090
470095

26/2015
1/2016
1/2016
1/2016
1/2016
6/2016
9/2016
9/2016
9/2016
10/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

585
470100
470121
470199
470240
470264
470296
470314
470355
470356
470357
470358
470359
470383
470457
470557
470560
470707
470769
470788
470792
470794
470795
470796
470838
470949
471140
471227
471244
471246
471247
471266
471322
471327
471365
471370
471372
471417
471442
471451
471466
471508
471523
471527
471550
471553
471601
471625
471630
471634
471738
471785
471786
471788
471909
471929
471937
472005
472008
472011
472036
472069
472086
472099
472104
472128
472129
472172

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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472253
472254
472256
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/
/
/
/

472274
472591
472674
473216

/
/
/
/
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PRZENIESIENIE PRAWA OCHRONNEGO
W STOSUNKU DO NIEKTÓRYCH TOWARÓW
(art. 162 ust. 4)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer macierzysty prawa
ochronnego na znak towarowy, nowy numer, nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub siedziby uprawnionego na rzecz którego zostało przeniesione w części
prawo ochronne na znak towarowy, towary, nr WUP macierzystego.
106481 106481 A
MARLEY PLASTICS LTD., Lenham, Wielka Brytania
produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badaw‑
czych, fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic‑
twie; nie przetworzone żywice syntetyczne; nie przetworzone
tworzywa sztuczne, kleje (spoiwa) stosowane w przemyśle; klasa
1 kauczuk, gutaperka,, żywica, mika i wyroby z tych materiałów;
tworzywa sztuczne w formie wytłoczonej, wyroby z tworzyw
sztucznych w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczelnia‑
nia, izolowania, giętkie rurki tworzywowe, uszczelki; klasa 17
żaluzje z tworzyw sztucznych; klasa 19
01/99
59
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.
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016966 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GABA INTERNATIONAL HOLDING AG,
THERWIL, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GABA INTERNATIONAL
HOLDING GMBH, Therwil, Szwajcaria.
043036 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska.
045021 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MANNESMANN DEMAG KRAUSS-MAFFEI
GMBH, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: TEREX GLOBAL
GmbH, Schaffhausen, Szwajcaria.
047488 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: Stahl International B.V., Waalwijk, Holandia.
047555 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COTY DEUTSCHLAND GMBH, MOGUN‑
CJA, Niemcy i dokonanie wpisu: COTY PRESTIGE LANCASTER GRO‑
UP GMBH, Mainz, Niemcy.
047555 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP
GMBH, Mainz, Niemcy i dokonanie wpisu: COTY GMBH, Mainz,
Niemcy.
047555 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COTY GMBH, Mainz, Niemcy i dokonanie
wpisu: COTY GERMANY GMBH, Mainz, Niemcy.
047907 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: A & W CONCENTRATE COMPA‑
NY, STAMFORD, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
A & W Concentrate Company, Plano, Stany Zjednoczone Ameryki.
052780 2018 12 09 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi, X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 lipca
2017 r., sygnatura akt X P 664/17 zaopatrzonego w klauzulę wyko‑
nalności z dnia 11 września 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi Bożena Jarzębowska
z-ca Wojciech Pietrzyk w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 678/17, dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz wierzycie‑
la: Mariana Bera zamieszkałego w Mysłowicach”.
058886 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
058886 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.
059295 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
059295 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.
059755 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
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059755 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.

104852 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

068890 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC.,
SAN RAFAEL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Saze‑
rac Brands LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.

104852 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.

070623 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gil‑
lette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

104859 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

071184 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

104988 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.

072668 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „ŚNIEŻKA-INVEST” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice, Pol‑
ska 890678862 i dokonanie wpisu: ZAKŁADY PRZEMYSŁU CU‑
KIERNICZEGO ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, Polska
890678862.

104988 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.

074149 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (RHODE
ISLAND CORPORATION), LINCOLN, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: A.T. CROSS COMPANY LLC, Los Angeles, Stany
Zjednoczone Ameryki.
078864 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TREMI PRODUCTS AB, GÖTEBORG, Szwe‑
cja i dokonanie wpisu: BALTEX NATURAL AB, Sztokholm, Szwecja.
079976 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
079976 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.
081181 2018 12 03 D. Wykreślono wpis: „W dniu 21 lutego
2011 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1315/11/704) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2248493 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-81181 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Svenska Handels‑
banken AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) wobec Eniro Polska
Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie.”
085930 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARIGONKIA HOLDINGS LTD, Limassol,
Cypr i dokonanie wpisu: ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warsza‑
wa, Polska 142754068.
096035 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KORONA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wieluń, Polska 730031975 i dokonanie wpisu: KORONA CANDLES
SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, Polska 730031975.
097973 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hewlett Packard Enterprise Develop‑
ment LP, Houston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
ENTIT SOFTWARE LLC, Sunnyvale, Stany Zjednoczone Ameryki.
104844 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

105708 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
105708 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.
105841 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MSD CONSUMER CARE, INC., MEMPHIS,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer
Care Holdings LLC, Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki.
105841 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer Consumer Care Holdings LLC,
Whippany, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer
Consumer Care AG, Bazylea, Szwajcaria.
106458 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
106481 2018 12 18 A.B. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach
badawczych, fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie; nie przetworzone żywice syntetyczne; nie przetworzone
tworzywa sztuczne, kleje (spoiwa) stosowane w przemyśle; klasa 1
w części; kauczuk, gutaperka, żywica, mika i wyroby z tych materia‑
łów; tworzywa sztuczne w formie wytłoczonej, wyroby z tworzyw
sztucznych w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczel‑
niania, izolowania, giętkie rurki tworzywowe, uszczelki; klasa 17
w części; żaluzje z tworzyw sztucznych; klasa 19 w części”.
106481 20018 12 18 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie
umowy zawartej w dniu 10 lutego 2016 r. z MARLEY PLASTICS LTD.,
Lenham, Wielka Brytania dokonano przeniesienia części towarów
zawartych w klasach 1, 17 i 19”.
106481-A 2018 12 18 A. Dokonano wpisu: „MARLEY PLA‑
STICS LTD., Lenham, Wielka Brytania oraz w rubryce B dokonano
wpisu: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach ba‑
dawczych, fotografii jak również w rolnictwie, ogrodnictwie i le‑
śnictwie; nie przetworzone żywice syntetyczne; nie przetworzone
tworzywa sztuczne, kleje (spoiwa) stosowane w przemyśle; klasa 1;
kauczuk, gutaperka, żywica, mika i wyroby z tych materiałów; two‑
rzywa sztuczne w formie wytłoczonej, wyroby z tworzyw sztucz‑
nych w stanie półprzetworzonym, materiały do uszczelniania,
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izolowania, giętkie rurki tworzywowe, uszczelki; klasa 17; żaluzje
z tworzyw sztucznych; klasa 19”.

AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.

109573 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

118738 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4811/18/839) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584311 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118738 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.

114942 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin‑
-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 2022/18/611) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2582269 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-114942 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Dega Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą w Karnieszewicach”.
116365 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduń‑
ska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
116366 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduń‑
ska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
116555 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „ICOPAL” SPÓŁKA AKCYJNA, Zduń‑
ska Wola, Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska
730020836.
118737 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4843/18/604) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584569 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118737 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
118737 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4849/18/010) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584518 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118737 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
118737 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4894/18/610) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584525 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118737 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
118738 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4814/18/042) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584520 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118738 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA

118738 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4816/18/844) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584229 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-118738 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
119045 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4863/18/246) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584574 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119045 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
119045 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4864/18/647) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584575 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119045 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
119045 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4869/18/652) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584567 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-119045 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
120957 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JOHNSON & JOHNSON (A NEW JERSEY
CORPORATION), NEW BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Integra LifeSciences Switzerland Sarl, Le Locle,
Szwajcaria.
121452 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ENDECO Ltd Spółka z o. o.,
Katowice, Polska 003446481 i dokonanie wpisu: ENDECO SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
003446481.
122647 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi‑
-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 5479/18/640) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2589854 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-122647 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ogra‑
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niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Redan
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi”.

IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, WARSZAWA, Polska.

123450 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IPR Pharmaceuticals Inc., Canóvanas, Pu‑
erto Rico i dokonanie wpisu: ASTRAZENECA UK LIMITED, LONDYN,
Wielka Brytania.

129513 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spółka z o. o.,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolo‑
nia, Polska 010719516.

125570 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

131047 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: The Procter & Gamble Company, Cincin‑
nati, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Noxell Corpo‑
ration, Hunt Valley, Stany Zjednoczone Ameryki.

127444 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UNITECH Firma Handlowo-Usługowa Ro‑
bert Beszterda, Luboń, Polska i dokonanie wpisu: F.H.U. B&B Bar‑
tosz Beszterda, Poznań, Polska 365842093.

131291 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INCO-VERITAS S.A., Warszawa, Polska
000599764 i dokonanie wpisu: FUNDACJA CIVITAS CHRISTIANA”,
Warszawa, Polska 360763147.

127493 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.

131818 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES,
LLC, TROY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Acu‑
ment Intellectual Properties, LLC, Sterling Heights, Stany Zjedno‑
czone Ameryki.

127494 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska.

132005 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JSTOR, NOWY JORK, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: ITHAKA HARBORS, INC., Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.

127495 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.
127496 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska.
127497 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.
127498 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska.
127499 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.
127500 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.
127501 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spół‑
ka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR IMPORT‑
-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opacz-Kolonia, Polska 010719516.
128860 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EKS‑
PORT Spółka z o. o., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: THEMAR

133053 2018 12 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REKLAMA YES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301618610 i dokonanie wpi‑
su: YES BIŻUTERIA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 630182051.
134138 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Wyroby Metalowe EKOFARB Sp.
J.; E. Grzebyk; W. Grzebyk, NA, Polska i dokonanie wpisu: WYROBY
METALOWE EKOFARB W.GRZYBEK, D.GRZYBEK SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, Polska 350142855.
134913 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wójcicki Czesław, Kłos Jarosław Skład
Materiałów Hydraulicznych HYDRA S.C. P.U.H., ul. 9-ego Maja 90,
98-100 Łask, Polska i dokonanie wpisu: HYDRASKŁAD MATERIAŁY
HYDRAULICZNE SPÓŁKA JAWNA KŁOS I WÓJCICKI, Łask, Polska
730006919.
134913 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HYDRASKŁAD MATERIAŁY HYDRAULICZ‑
NE SPÓŁKA JAWNA KŁOS I WÓJCICKI, Łask, Polska 730006919 i do‑
konanie wpisu: HYDRA-GRUPA SBS J.KŁOS SPÓŁKA JAWNA, Łask,
Polska 730006919.
137181 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycz‑
nej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5637/17/753) wpisał do rejestru zasta‑
wów pod pozycją 2557656 zastaw rejestrowy na prawie ochron‑
nym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK
Spółce Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wobec TARCZYŃSKI
MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ujeźdźcu Wielkim”.
137181 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycz‑
nej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5640/17/267) wpisał do rejestru zasta‑
wów pod pozycją 2557655 zastaw rejestrowy na prawie ochron‑
nym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK
Spółce Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wobec TARCZYŃSKI
MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Ujeźdźcu Wielkim”.
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139535 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4830/18/080) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584226 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139535 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
139535 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4838/18/288) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584566 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139535 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
139535 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4840/18/401) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584336 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139535 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4846/18/807) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584513 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-141623 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
143525 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
145475 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
145476 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
145961 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.

139708 2018 12 11 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 stycz‑
nia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 6601/16/452) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2518955 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-139708 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec „Kan” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.

146584 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

140641 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 2997/18/772) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2592246 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-140641 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Kro‑
śnie”.

148239 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.

141623 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4851/18/123) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584337 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-141623 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
141623 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4845/18/406) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584480 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-141623 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
141623 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –

147414 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gil‑
lette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.

148869 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
155555 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MLA MULTIBRAND HOLDINGS, LLC., Wil‑
mington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BCBG IP
Holdings LP, New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
155594 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DE CARE E.SZAŁA, E.ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu:
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pienków, Polska
010793910.
155857 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
164119 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak,
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Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147284526.
164119 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
164119 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
166710 2018 12 03 A.E. Wprowadzono zmianę przez wy‑
kreślenie wpisu: CERAMIKA TUBĄDZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; CERAMIKA
TUBĄDZIN II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 47219641100012 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN
ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie
wpisu: wspólne prawo ochronne”.
166710A 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tubądzin Management Group Sp.
z o.o., Cedrowice Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TU‑
BĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455.
167183 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Repertorium A sygn. akt sąd. Nr 2070/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowo‑
drzy w Krakowie, I Wydział Cywilny sygn. akt sąd. 1 Co 2262/17/KL
z dnia 11 sierpnia 2017 r. oraz Postanowienia Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Jakuba Niedopy‑
talskiego, sygn. akt: KM 4104/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., Komornik
Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin
Leśniak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt: Km 476/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na
przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Andrzeja
Zimoląga oraz Katarzyny Zimoląg zamieszkałych w Krzeszowi‑
cach”.
170393 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FONO CENTRUM PROTETYKI SŁU‑
CHU B. KRUC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 932681820 i dokonanie wpisu: ACS SŁUCHMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
432719484.
171286 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EKOTON Spółka Cywilna Grzegorz
Chocian, Beata Gładkowska-Chocian, Białystok, Polska 050624233
i dokonanie wpisu: EKOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska.
171802 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ADESSO SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów,
Polska 008368656 i dokonanie wpisu: TXM SPÓŁKA AKCYJNA, An‑
drychów, Polska 008368656.
171807 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
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173277 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3035/18/206) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592159
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-173277 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
178577 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
184745 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
190791 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mań‑
czak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
190791 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
190791 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
192194 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mań‑
czak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
192194 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
192194 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
192195 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mań‑
czak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
192195 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
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-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
192195 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
192196 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mań‑
czak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
192196 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
192196 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
192385 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4834/18/684) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584544 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192385 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192385 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4839/18/689) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584486 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192385 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192385 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4837/18/887) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584479 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192385 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192386 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4831/18/481) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584331 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192386 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192386 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4824/18/363) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584528 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192386 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192386 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4833/18/283) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584545 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192386 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192387 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4790/18/905) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584524 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192387 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192387 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4891/18/407) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584228 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192387 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192387 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4791/18/306) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584523 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192387 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192388 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4855/18/727) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584318 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192388 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192388 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4854/18/326) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584321 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192388 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
192388 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4856/18/128) wpisano
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do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584568 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-192388 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
195089 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABRIZ 4E CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kra‑
ków, Polska 120863107 i dokonanie wpisu: ABRIZ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120863107.
196059 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi‑
-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 6005/18/456) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2593253 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-196059 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
197504 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4818/18/646) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584552 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197504 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197504 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4817/18/245) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584481 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197504 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197504 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4787/18/391) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584514 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197504 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197505 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4836/18/486) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584546 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197505 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197505 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4835/18/085) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584557 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197505 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
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197748 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4821/18/160) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584319 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197748 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197748 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4879/18/973) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584314 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197748 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
197748 2018 12 03 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4809/18/726) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584507 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197748 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
198163 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABANBAN ELWIRA RAFAŁOWSKA, Wiar‑
tel, Polska i dokonanie wpisu: Elwira Rafałowska, Warszawa, Polska;
Tadeusz Rafałowski, Łomża, Polska; Danuta Rafałowska, Łomża,
Polska.
200072 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
203234 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 6892/17/947) wpisano do Rejestru Za‑
stawów pod pozycją 2555120 zastaw rejestrowy na prawie ochron‑
nym udzielonym na znak towarowy r.203234 w celu zabezpiecze‑
nia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Pojazdy Szy‑
nowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy”.
203741 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „TITANUM” Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Wrocław, Polska 930471248 i dokonanie wpisu:
WIĄZÓW ZENON WANIAK, Wrocław, Polska.
205418 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BIO-MED” Dariusz Rutkowski, Koszalin,
Polska 331089080 i dokonanie wpisu: BIO-MED SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 36906627.
207278 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
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w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
211776 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
212446 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 6870/17/503) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2554876 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy r.212446 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spół‑
ki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy”.
213868 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRANSPEC Sp.J. r.Wielocha, Radom, Pol‑
ska 670009060 i dokonanie wpisu: „TRANSPEC” WIELOCHA SPÓŁ‑
KA JAWNA, Radom, Polska 670009060.
214060 2018 12 03 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykre‑
ślenie wpisu: „CERAMIKA TUBĄDZIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tubądzin, Polska 005266429; „CERAMIKA
TUBĄDZIN II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 472196411 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455 oraz w rubryce E wykreślenie wpisu:
wspólne prawo ochronne”.
214136 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: QUANTUM FOODS GLOBAL SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska
146038736 i dokonanie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736.
214136 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 146038736 i dokonanie
wpisu: QFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pionki, Polska 146038736.
214680 2018 12 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 13 maja
2014 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 6682/14/415) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2398852 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214680 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Novascon Pharmaceuti‑
cals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War‑
szawie”.
214775 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4883/18/888) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584313 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214775 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214775 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4889/18/294) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584482 zastaw rejestrowy na
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prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214775 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214775 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4885/18/690) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584308 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214775 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214776 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4887/18/492) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584306 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214776 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214776 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4890/18/006) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584459 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214776 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
214776 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4892/18/808) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584227 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-214776 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
215078 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JACEK PIEKAJ, ÜRZIG, Niemcy i dokona‑
nie wpisu: „BIOMEDIC” KRZYSZTOF KOPCZYK, Kraków, Polska.
215395 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPUH „DEXWAL” Export-Import Dariusz
Walkiewicz, Busko-Zdrój, Polska 003675371 i dokonanie wpisu:
WALKIEWICZ DARIUSZ, Busko-Zdrój, Polska.
215715 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: JAS FBG Spółka Akcyjna, Pawło‑
wice, Polska 271069438 i dokonanie wpisu: JAS-FBG SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Katowice, Polska 271069438.
215776 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROYAL BUSINESS INTELLIGENCE, Warsza‑
wa, Polska 061616452 i dokonanie wpisu: RBI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 365117140.
216271 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi‑
-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 5478/18/239) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2589391 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-216271 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Redan
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi”.
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218682 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

222928 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Radosław Gryncewicz, Złotoryja, Polska
020271440 i dokonanie wpisu: GRYNCEWICZ RADOSŁAW, Wrocław,
Polska.

218683 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

222940 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKAPRESSE Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 012047699 i dokonanie wpisu:
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 012047699.

218684 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
219844 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
219845 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICOPAL Spółka Akcyjna, Zduńska Wola,
Polska 730020836 i dokonanie wpisu: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836.
221004 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „ORSNET” Sp. z o.o., Zalesie Górne,
Polska 016429771 i dokonanie wpisu: „ORSNET” SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 016429771.
221164 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ciasna, Polska
150554966 i dokonanie wpisu: VASCO DOORS APÓŁKA Z OGRANI‑
CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, Polska 160330621.
221175 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ciasna, Polska
150554966 i dokonanie wpisu: VASCO DOORS APÓŁKA Z OGRANI‑
CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa, Polska 160330621.
221236 2018 12 20 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Virgo Project Spółka z ograni‑
czoną odpowiedzialnoscią, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu:
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971.
222207 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLEOFARM s.c. Marek Chrzanowski, Le‑
szek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258 i dokonanie wpi‑
su: CHRZANOWSKI MAREK STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WROCŁAW, Polska.
222207 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CHRZANOWSKI MAREK STANECKI
LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, WROCŁAW, Polska i dokonanie wpisu: „OLEOFARM” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
932802258.
222288 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HERBAL PETS s.c. Wiesław Śliwka, Monika
Michałowska, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: HERBAL PETS WIE‑
SŁAW ŚLIWKA, Poznań, 302124470.
222535 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: TIZ-Implements Sp. z o.o., Su‑
lejówek, Polska 012776352 i dokonanie wpisu: TIZ IMPLEMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 012776352.
222625 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cyfrowy Dom Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 141514528 i dokonanie wpisu:
ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA, Polska 010175861.

223017 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YOUNG DIGITAL PLANET Spółka Akcyjna,
Gdynia, Polska 191604534 i dokonanie wpisu: „NOWA ERA” SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012186107.
223265 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223266 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223301 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
223358 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223359 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223360 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
223394 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HEFEI SHANGGAO ENGINEERING CO.,
LTD., HEFEI CITY, Chiny i dokonanie wpisu: MASALTA ENGINEERING
CO., LTD., Hefei, Chiny.
223733 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska 630303023 i dokonanie wpisu:
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska
630303023.
223992 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA KOLTER Mirosław Klekot, Często‑
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chowa, Polska 150548753 i dokonanie wpisu: BRON.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
369621271.
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BIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska
251602598.

224019 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: oknonet.pl Spółka z o.o., Wałbrzych, Pol‑
ska 891132183 i dokonanie wpisu: MAGDALENA PARZONKA VanArt,
Wałbrzych, Polska 020818713.

227495 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, Polska 250979740 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska
251602598.

224380 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„INSTAL” Spółka z o.o., Katowice, Polska 000061332 i dokonanie
wpisu: INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 000061332.

227496 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, Polska 250979740 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska
251602598.

225324 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo „SCHEMAT”
Marczak, Lewiński, Kluba-Spółka Jawna, Sieradz, Polska 730270208
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO SCHEMAT MARCZAK, LE‑
WIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Sieradz, Polska 730270208.

228343 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.

225360 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Wrocław, Polska 022247054 i dokonanie wpisu: I2 DE‑
VELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P2
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 022247054.
227492 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, Polska 250979740 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska
251602598.
227234 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
227370 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
227493 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, Polska 250979740 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska
251602598.
227494 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ELJON KAZIMIERZ JONCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Kalisz, Polska 250979740 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘ‑

228488 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SWEET WORLD s.c. Krzysztof Małodobry‑
-Stasiak, Krzysztof Pura, Miroszowice, Polska 020776469 i dokona‑
nie wpisu: SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA SPÓŁ‑
KA JAWNA, Miroszowice, Polska 020776469.
230112 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
230113 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia
25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego w klauzu‑
lę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postanowienia Sądu
Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt: VI GC
98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 września
2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie‑
-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy w celu wykonania zabezpie‑
czenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp. z o.o., z siedzibą
w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Zakłady Przemysłu Cu‑
kierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie z siedzibą w Otmu‑
chowie”.
230190 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cenega Poland Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: CENEGA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012082833.
230403 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Rurgaz Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością, Kolonia Prawiedniki, Polska 001495791 i dokonanie
wpisu: RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, Polska 770807479.
230964 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORA‑
TION, ORLANDO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Signature Flight Support UK Regions Limited, Londyn, Wielka Bry‑
tania.
232588 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOSPAN Spółka z ograniczoną odpowie‑
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dzialnością, Ciasna, Polska 152173240 i dokonanie wpisu: DA GAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, Pol‑
ska 243414160.
232805 2018 12 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLO‑
GY CO., LTD., TAIZHOU, Chiny i dokonanie wpisu: Sennics Co., Ltd.,
Szanghaj, Chiny.
233418 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971 i dokona‑
nie wpisu: SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971.
233419 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971 i dokona‑
nie wpisu: SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021549971.
233859 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DE CARE E. SZAŁA E. ŚLESZYŃSKA
SPÓŁKA JAWNA, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu:
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska
010793910.
233983 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4842/18/203) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584221 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233983 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
233983 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4844/18/005) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584553 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-233983 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
233983 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 wrze‑
śnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Po‑
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4847/18/208)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584515 zastaw re‑
jestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy
R-233983 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują‑
cych MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolecho‑
wie-Osiedlu”.
234129 2018 12 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 350637551
i dokonanie wpisu: RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 350637551.
234135 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
234440 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: STOWARZYSZENIE POLISH DIGITAL
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SIGNAGE ASSOCIATION, Kraków, Polska 160229425 i dokonanie
wpisu: SZUBER WOJCIECH, SZUBER MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-PRODUKCYJNE MARENGO SPÓŁKA CYWILNAMA‑
RENGO, Kraków, Polska 003909892.
234450 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780.
234450 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
234863 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY
CO., LTD., TAIZHOU, Chiny i dokonanie wpisu: Sennics Co., Ltd.,
Szanghaj, Chiny.
234978 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DREWNOWSKA – INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki,
Polska 101636647 i dokonanie wpisu: Sensilab d.o.o., Logatec, Sło‑
wenia.
235056 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM D. M. M.
HAJDUK Spółka Jawna, Wieliczka, Polska 003882963 i dokonanie
wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM D. M. T. HAJDUK SPÓŁKA
JAWNA, Wieliczka, Polska 003882963.
235056 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNY WESEM D. M. T.
HAJDUK SPÓŁKA JAWNA, Wieliczka, Polska 003882963 i dokonanie
wpisu: WESEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieliczka, Polska 003882963.
235902 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
236169 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PERFA Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rzgów, Polska
100621271 i dokonanie wpisu: SATOS-PERFA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, Polska 101021685.
236169 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SATOS-PERFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów, Polska 101021685 i dokonanie
wpisu: „PTAK” SPÓŁKA AKCYJNA, Rzgów, Polska 101295738.
236254 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasie‑
nica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
236531 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Zakład Wyrobów Metalowych CAR‑
BONEX Dariusz Przestrzelski, Jastrzębie Zdrój, Polska 271976484
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH „CARBO‑
NEX” MAŁGORZATA PRZESTRZELSKA, Jastrzębie-Zdrój, Polska
242901610; PIOTR PRZESTRZELSKI, Wińsko, Polska.
237000 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: De Care E. Szała, E. Śleszyńska Spółka Jaw‑
na, Pieńków, Polska 010793910 i dokonanie wpisu: DE CARE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska 010793910.
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237294 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dominika Młynarska, Międzyborów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: WELLIES4KIDS LIMITED, Hungerford, Wielka
Brytania.
237309 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Sweet World S.C. Krzysztof Małodobry‑
-Stasiak, Krzysztof Pura, Miroszowice, Polska 020776469 i dokona‑
nie wpisu: SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA SPÓŁ‑
KA JAWNA, Miroszowice, Polska 020776469.
237496 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
237497 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
237498 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
237499 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
238248 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
240581 2018 08 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AMTRAF s.c. Tadeusz Brodowicz, Jan
Kobrzycki, Mariusz Werszynin, Łódź, Polska 472917550 i dokonanie
wpisu: AMTRAF SPÓŁKA CYWILNA TADEUSZ BRODOWICZ, MA‑
RIUSZ WERSZYNIN, Łódź, Polska.
240839 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
241193 2018 12 18 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu
z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt: VI GC 98/15, zaopatrzonego
w klauzulę wykonalności z dnia 9 września 2015 r. oraz Postano‑
wienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 września 2015 r., sygn.
akt: VI GC 98/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia
9 września 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kędzierzynie-Koźlu w toku postępowania zabezpieczającego
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2176/15 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy w celu wy‑
konania zabezpieczenia przeciwko obowiązanemu: Foodcare Sp.
z o.o., z siedzibą w Zabierzowie na wniosek uprawnionego: Za‑
kłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. w Otmuchowie
z siedzibą w Otmuchowie”.
241356 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi‑
-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 5476/18/437) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2589855 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-241356 w celu zabez‑
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pieczenia wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Redan
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi”.
241614 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pamela Pawlińska, Przyborów 21, i doko‑
nanie wpisu: ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska 361297865.
241810 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3009/18/847) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592244
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-241810 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
242437 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3005/18/243) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592141
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-242437 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
242567 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUREX-Firma Rodzinna Ryszard Suzdale‑
wicz, Bielsko-Biała, Polska 240009989 i dokonanie wpisu: SUREX
FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 380872346.
242613 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
242613 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur Mań‑
czak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
242613 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
243201 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
243201 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur
Mańczak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
243201 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
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243740 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AS COLOR ID Anna Sękalska, Pólko, Pol‑
ska 310353276 i dokonanie wpisu: Citizen Cosmetics Limited, Bar‑
net, Wielka Brytania.

246032 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.

243740 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Citizen Cosmetics Limited, Bar‑
net, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Citizen Cosmetics Limited,
Londyn, Wielka Brytania.

246297 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.

244045 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PENKY LLC, WILMINGTON, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: TERRAPOWER LLC, Bellevue,
Stany Zjednoczone Ameryki.
245071 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
245071 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowa SARIUS Artur Mańczak,
Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN WARSZA‑
WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 147284526.
245071 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
245563 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 7 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13771/18/600) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2589550 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-245563 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Prima Moda Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie”.
245855 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie
wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, Polska 978079613.
245856 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie
wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, Polska 978079613.
246032 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
246032 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur
Mańczak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.

246297 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRMA HANDLOWA SARIUS Artur
Mańczak, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
246297 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
246659 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 paździer‑
nika 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.
st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13773/18/402) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2587559 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-246659 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Prima Moda Spółka Akcyj‑
na z siedzibą w Warszawie”.
247654 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 listopa‑
da 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bia‑
łymstoku Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
BI.X.Ns-Rej.Za 4538/18/985) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2590745 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy r.247654 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących spółce BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec „BIELMLEK”
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA z siedzibą w Bielsku Podlaskim”.
247793 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „CENTRUM NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328.
247800 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247801 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247802 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.

600

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

247804 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247805 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
248442 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWARO‑
WE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
248870 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OLEOFARM S.C. Marek Chrzanowski,
Leszek Stanecki, Pietrzykowice, Polska 932802258 i dokonanie
wpisu: OLEOFARM MAREK CHRZANOWSKI LESZEK STANECKI SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
932802258.
248870 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OLEOFARM MAREK CHRZANOWSKI
LESZEK STANECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258 i dokonanie wpisu: OLEOFARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol‑
ska 932802258.
248882 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Avenir Medical S.C. Paweł Grędysa, Jacek
Szkólski, Wrocław, Polska 020450510 i dokonanie wpisu: AVENIR
MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Siechnice, Polska 020450510.
249083 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 13 lipca 2016 r. sygn. akt. sąd.
VI GNc 3033/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek w toku postępowania egze‑
kucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 908/17 dokonał
zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na
wniosek wierzyciela: BAŁTYKGAZ Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Rumi”.
249083 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominaw‑
czym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 19 sierp‑
nia 2016 r. sygn. akt. sąd. IV GNc upr 1461/16, Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 886/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: PAPILAT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Łomiankach”.
249083 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 21 sierpnia
2016 r. sygn. akt. sąd. IV GNc 5509/17, Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 1600/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmioto‑
wy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Roberta Sochackiego
prowadzącego działalność gospodarczą SERWIS OGUMIENIA we
Wrocławiu”.
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249083 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Nakazu Zapłaty Sądu Rejonowego dla m. st. War‑
szawy w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt. sąd. XV GNc
5960/16, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocła‑
wia-Śródmieścia Agata Kwolek w toku postępowania egzekucyjne‑
go prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 1973/16 dokonał zajęcia
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek
wierzyciela: Randstad Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Warszawie”.
249083 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fa‑
brycznej we Wrocławiu, Wydział IV Gospodarczy z dnia 27 kwietnia
2017 r. sygn. akt: IV GC 1143/16 zaopatrzonego w klauzulę wyko‑
nalności z dnia 21 lipca 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Re‑
jonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt: Km 4038/17 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przed‑
miotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Puratos Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie”.
249239 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328.
250379 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pawlińska Pamela, Przyborów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska
361297865.
250618 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3011/18/960) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592144
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-250618 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
250666 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3033/18/404) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592155
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro‑
wy R-250666 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
251339 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK - BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
251674 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TITANUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932893344 i dokonanie
wpisu: WIĄZÓW ZENON WANIAK, Wrocław, Polska.
251930 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ROMGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konarzyny, Polska 369609703 i dokonanie
wpisu: ROMGAZ RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konarzynki, Polska 369609703.
252723 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CENTRUMELEKTRONIKI ARKADIUSZ
WLAZŁOWSKI RAFAŁ WLAZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Tarnowskie
Góry, Polska 241320590 i dokonanie wpisu: CENTRUMELEKTRONI‑
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KI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie
Góry, Polska 243385227.

konanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

253089 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pamela Pawlińska, Przyborów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska
361297865.

255801 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

253234 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 2999/18/574) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592148
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-253234 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.

256906 2018 12 13 D. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytułu
wykonawczego: Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
z dnia 16 października 2017 r. sygnatura akt I ACa 770/17 zaopatrzo‑
nego w klauzulę wykonalności z dnia 20 października 2017 r. Komor‑
nik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie Kamil Mróz w toku postępowania zabezpieczającego
prowadzonego pod sygnaturą akt Km 8940/17, dokonał zajęcia pra‑
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na rzecz upraw‑
nionego: Graf Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.
Sotralentz Sp. z o.o.) z siedzibą w Skierniewicach”.

253525 2018 12 11 F. Wykreślono wpis: „Na podstawie tytu‑
łu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 listopada 2015 r. sygn. akt: 1
Nc 38/15 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 25 stycz‑
nia 2016 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk‑
-Północ w Gdańsku w toku postępowania egzekucyjnego pro‑
wadzonego pod sygnaturą akt Km 505/16 dokonał zajęcia prawa
ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzy‑
ciela: CHEMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie”.
253525 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAŃCZAK ARTUR FIRMA HANDLOWA
SARIUS, Gdynia, Polska 190218148 i dokonanie wpisu: FACHMAN
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 147284526.
253525 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FACHMAN WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147284526
i dokonanie wpisu: PAULA MAŃCZAK, Gdynia, Polska.
253804 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3039/18/810) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592143
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro‑
wy R-253804 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
253808 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
254175 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 listo‑
pada 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy - Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5622/18/430) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2590003 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-254175 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA ODDZIAŁ KORPORACYJNY KATOWICE z siedzibą w Ka‑
towicach wobec WEARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie”.
254738 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737 i do‑
konanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
254739 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737 i do‑

256906 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie ty‑
tułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku
z dnia 11 maja 2017 r. syg. akt sąd. VII GC 82/1716 października
2017 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 9 lutego
2018 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31
stycznia 2018 r. sygn. akt: 1 A Ga 29/18, Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Kamil
Mróz w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 2681/18 dokonał zajęcia prawa ochronne‑
go na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Graf
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d. Sotralentz Sp.
z o.o.) z siedzibą w Skierniewicach”.
257308 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4881/18/086) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584312 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257308 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257308 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4876/18/770) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584504 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257308 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257308 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4878/18/572) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584315 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257308 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257309 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4874/18/968) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584556 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257309 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.

602

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

257309 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4875/18/369) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584496 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257309 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257309 2018 12 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4877/18/171) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584460 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-257309 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
257740 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CUDNY GRZEGORZ BEWET, Prusz‑
ków, Polska 017290460 i dokonanie wpisu: HARD KILLER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362336188.
258088 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
258396 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOŁOSZCZUK IWONA, Koszalin, Polska
i dokonanie wpisu: POLSTAR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin, Pol‑
ska 331017926.
258667 2018 08 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POLLENA” PRZEDSIĘBIOR‑
STWO CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
300567329 i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
259049 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
259195 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Po‑
znań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
260190 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Po‑
znań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska.
260393 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 wrze‑
śnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Po‑
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4882/18/487)
wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584243 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro‑
wy R-260393 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługu‑
jących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolecho‑
wie-Osiedlu”.
260393 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 21 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
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Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4893/18/209) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584234 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260393 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
260393 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4880/18/685) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584572 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260393 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
260411 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK,
K. PURA SPÓŁKA JAWNA, Miroszowice, Polska 020776469 i dokona‑
nie wpisu: SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PURA SPÓŁ‑
KA JAWNA, Miroszowice, Polska 020776469.
260981 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INDEXMETROPOLIS INWESTYCJE SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
240224794 i dokonanie wpisu: ESPERANTO DESIGN HOTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Kraków, Polska 240377776.
260981 2018 12 17 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji
na używanie znaku towarowego przez MEROPOLIS DESIGN HO‑
TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków, Polska na czas nieokreślony”.
261584 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-PROFIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500
i dokonanie wpisu: LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013276500.
262765 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie
wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, Polska 978079613.
262932 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CENTRUM NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice,
Polska 020442700 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328.
263287 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POLLENA” PRZEDSIĘBIOR‑
STWO CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
300567329 i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
263288 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POLLENA” PRZEDSIĘBIOR‑
STWO CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
300567329 i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
263491 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
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CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
300567329 i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
264073 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 142306996
i dokonanie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780.
264073 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
264539 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EUROIMMUN POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932230081
i dokonanie wpisu: EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika
AG, LÜBECK, Niemcy.
265769 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JĘDRZEJUK PIOTR HUSTLA, Wrocław,
Polska 020266366 i dokonanie wpisu: JĘDRZEJUK PIOTR ANDRZEJ,
Wrocław, Polska.
266423 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPORTDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 871635132 i dokonanie
wpisu: AFTERWALK MANAGEMENT LIMITED, Nikozja, Cypr.
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-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA, Miroszowice, Polska 020776469
i dokonanie wpisu: SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STASIAK, K.PU‑
RA SPÓŁKA JAWNA, Chróstnik, Polska 020776469.
273245 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMVL S.P.A., PERNUMIA, Włochy i doko‑
nanie wpisu: M.T.M. S.R.L. CON UNICO SOCIO, CHERASCO, Włochy.
274492 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
274849 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RUMIŃSKI KONRAD PLAST SERVICE
PACK, Wólka Kosowska, Polska 010405887 i dokonanie wpisu:
Katarzyna Rumińska Warszawa, Polska 75122000209; Monika Ru‑
mińska, Warszawa, Polska 88112213864; Oliwia Wiktoria Rumińska,
Warszawa, Polska 1021141074; Tomasz Rumiński, Warszawa, Polska
84031600653.
275044 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
275045 2018 02 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.

266424 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPORTDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 871635132 i dokonanie
wpisu: AFTERWALK MANAGEMENT LIMITED, Nikozja, Cypr.

275046 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.

266623 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AL.CAPONE SŁAWOMIR SKOWRON, AGA‑
TA LIS-SKOWRON SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska i dokonanie
wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Pleśna, Polska 122538995.

275285 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MICHNIK MAREK KANCELARIA PRAW‑
NO-PODATKOWA PERFECT, Sosnowiec, Polska i dokonanie wpisu:
M&M PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec, Polska 364951526.

268468 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELIT CZ, spol. s r.o., Praha, Republika Cze‑
ska i dokonanie wpisu: ELIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243441919.

275670 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.

268469 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELIT CZ, spol. s r.o., Praha, Republika Cze‑
ska i dokonanie wpisu: ELIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243441919.
268470 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELIT CZ, spol. s r.o., Praha, Republika Cze‑
ska i dokonanie wpisu: ELIT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 243441919.
268847 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pamela Pawlińska, Przyborów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska
361297865.
269858 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROGRESS DRZWI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 142718960 i do‑
konanie wpisu: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ PROGRESS DRZWI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
142718960.
269888 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SWEET WORLD K. MAŁODOBRY‑

275818 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
276012 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
276013 2018 012 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
276014 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

604

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

276015 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
276016 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
276017 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
276206 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEKNOS-OLIVA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
192734368 i dokonanie wpisu: TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012307918.
276409 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
276410 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
276411 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
276437 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUHRMANN SPÓŁKA AKCYJNA, Połczyn
Zdrój, Polska 320300970 i dokonanie wpisu: BROWAR WROCŁAW‑
SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 363470569.
277349 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: RUMIŃSKI KONRAD PLAST SERVICE
PACK, Kolonia Warszawska, Polska 010405887 i dokonanie wpisu:
Katarzyna Rumińska Warszawa, Polska 75122000209; Monika Ru‑
mińska, Warszawa, Polska 88112213864; Oliwia Wiktoria Rumińska,
Warszawa, Polska 1021141074; Tomasz Rumiński, Warszawa, Polska
84031600653.
277492 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
277632 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOUTHERN COMFORT PROPERTIES, INC.,
SAN RAFAEL, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Saze‑
rac Brands LLC, Louisville, Stany Zjednoczone Ameryki.
279439 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
279440 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
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Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
279443 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
279444 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn, Polska i do‑
konanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363378898.
279552 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
279843 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
279847 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
279848 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DZIUBEŁA JUSTYNA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.
280590 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYMYSŁOWSKA-WOJNICZ MAGDALENA,
Otwock, Polska i dokonanie wpisu: PAULINA KROPLEWSKA-KU‑
RACH, Warszawa, Polska.
280604 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TERLIKOWSKI PIOTR MR. HASH, Walidro‑
gi, Polska 360247010 i dokonanie wpisu: CARTEL FOODS PIOTR
TERLIKOWSKI, Walidrogi, Polska 360247010.
281309 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
281964 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
282740 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
283928 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PERKUN SECURITY SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łomianki, Polska 142125183 i dokonanie wpisu: SYSTEM PERKUN
SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łomianki, Polska 368048591.
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284538 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SWEET WORLD K. MAŁO‑
DOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA, MIROSZOWICE, Polska
020776469 i dokonanie wpisu: SWEET WORLD K.MAŁODOBRY-STA‑
SIAK, K.PURA SPÓŁKA JAWNA, Chróstnik, Polska 020776469.

292052 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

285127 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

292623 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SŁAWOMIR SKOWRON, LIS-SKOWRON
AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995
i dokonanie wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, Polska 122538995.

285128 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JUSTYNA DZIUBEŁA, Strawczyn,
Polska i dokonanie wpisu: DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
363378898.

292774 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza , Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

286183 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo‑
wo-Usługowe CHATTIER s.c. Joanna Chodobińska, Honorata Miś‑
kiewicz, Rokiciny, Polska 100208499 i dokonanie wpisu: P.P.H.U.
CHATTIER S.C. TOMASZ CHODOBIŃSKI, HONORATA MIŚKIEWICZ,
Rokiciny, Polska 100208499.

292775 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.

287206 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANNA KOWAL, Kraśnik, Polska i dokona‑
nie wpisu: DERMACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 367361660.
287451 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
287452 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, Polska 146843780
i dokonanie wpisu: BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WA, Międzyrzec Podlaski, Polska 364470755.
288607 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737 i do‑
konanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
288985 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO
CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska
300567329 i dokonanie wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA
NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329.
289540 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Pamela Pawlińska, Przyborów, Pol‑
ska i dokonanie wpisu: ULTRAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin, Polska
361297865.
289812 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REMIGIUSZ WIERZGOŃ, Wodzisław Ślą‑
ski, Polska i dokonanie wpisu: GETHERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 240012052.
291515 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CABLE TELEVISION NETWORKS & PART‑
NERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 142827382 i dokonanie wpisu: KINO POLSKA TV SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 015514227.

292921 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
293466 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CABLE TELEVISION NETWORKS & PART‑
NERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 142827382 i dokonanie wpisu: KINO POLSKA TV SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 015514227
294639 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMIT DIPANI, Janki, Polska i do‑
konanie wpisu: AMIT DIPANI, Warszawa, Polska.
295075 2018 12 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 lipca
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin‑
-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1403/18/703) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2578152 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295075 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Dega Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą w Karnieszewicach”.
295268 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
295272 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
295440 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
296203 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
297082 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
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-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
297083 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
297084 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
297085 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
297190 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANDRZEJ NAKIELNY, Czchów, Polska i do‑
konanie wpisu: WITOLD NAKIELNY, Kraków, Polska.
297580 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
297963 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KOMET J.KOSAK, T.KOSAK, M.WAJDA
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 690512694 i dokonanie wpisu:
„TOMS” Tomasz Kosak, Rzeszów, Polska 691692847.
298094 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU KARGA PRZEMYSŁAW WROŃSKI,
Pleszew, Polska 250610271 i dokonanie wpisu: PPHU KOTŁOSPAW
SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW WROŃSKI, JAKUB WROŃSKI, Ple‑
szew, Polska 251474663.
299289 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, Pol‑
ska 366989131 i dokonanie wpisu: REDBEE&CO. SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek, Polska 369587976.
299677 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RED FLEUR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, Pol‑
ska 016453717 i dokonanie wpisu: RED SPORT SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 380470168.
299733 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU KARGA PRZEMYSŁAW WROŃSKI,
Pleszew, Polska 250610271 i dokonanie wpisu: PPHU KOTŁOSPAW
SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW WROŃSKI, JAKUB WROŃSKI, Ple‑
szew, Polska 251474663.
299806 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LABORATORIUM FARMACEUTYCZNO‑
-KOSMETYCZNE PAMPA MARIA EWA LISOWSKA, Piaseczno, Polska
010696407 i dokonanie wpisu: STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141432411.
300276 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARTEC KRZYSZTOF KOTARBA, Gajków, Pol‑
ska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska 369182452.
301358 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON
AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995
i dokonanie wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, Polska 122538995.

Nr 2/2019

301359 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON
AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995
i dokonanie wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, Polska 122538995.
301483 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 101,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 101,
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”.
301483 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1431/17/861) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527021 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462134 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
301483 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1417/17/625) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527059 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462134 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
301515 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 102,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 102,
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”.
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301515 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1385/17/969) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527033 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.464150 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
301515 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1420/17/139) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527005 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.464150 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
302389 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
302390 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
302391 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
302717 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
302718 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
302794 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WACHNIK DEVELOPMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363947451 i dokonanie wpisu: ADAM TUMIŃSKI, Lubawka, Polska.
303125 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PARTEC KRZYSZTOF KOTARBA, Gajków, Pol‑
ska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska 369182452.
303126 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PARTEC KRZYSZTOF KOTARBA,
Gajków, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
303127 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PARTEC KRZYSZTOF KOTARBA,
Gajków, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
303616 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
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ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 91,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 91,
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”.
303616 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1400/17/497) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526896 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462299 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
303617 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 108,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 108,
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”.
303617 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1416/17/224) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526908 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462339 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
303617 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1394/17/889) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527475 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462339 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
303762 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „W dniu 24 września
2018 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 4244/18/399) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2584576 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-303762 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółek: „Piotr i Pa‑
weł” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „Piotr i Paweł Detal”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”.
303870 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: APARTAMENTY CENTRUM HYDRAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 365853961 i dokonanie wpisu: GRUPA NCENTRUM SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
022357328.
303875 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 362643737 i do‑
konanie wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
304134 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AMIT DIPANI, Raszyn, Polska
i dokonanie wpisu: AMIT DIPANI, Warszawa, Polska.
304427 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HUSTLA PIOTR JĘDRZEJUK, Wrocław,
Polska 020266366 i dokonanie wpisu: PIOTR ANDRZEJ JĘDRZEJUK,
Wrocław, Polska.
304527 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNA‑
KÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, „SOPLI‑
CA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017 r.
pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzial‑
nością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank Spół‑
ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca
ustanowił na rzecz Zastawnika:
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 110,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 -zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ze zgłoszenia Znaku Towarowego 110,
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”.
304527 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1389/17/573) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2526871 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462898 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC CORPORATION INTERNATIONAL z sie‑
dzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone Ameryki)”.
304527 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wil‑
da w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 1429/17/748) wpisał do Rejestru Zasta‑
wów pod pozycją 2527004 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłosze‑
nia znaku towarowego o numerze Z.462898 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec: CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach”.
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304555 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUREX - FIRMA RODZINNA RYSZARD SUZ‑
DALEWICZ, Bielsko-Biała, Polska 240009989 i dokonanie wpisu: SU‑
REX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 380872346.
304561 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
304626 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANNA KOWAL, Kraśnik, Polska i dokona‑
nie wpisu: DERMACEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Kraśnik, Polska 367361660.
304815 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
304816 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
304817 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
305328 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocła‑
wek, Polska i dokonanie wpisu: EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Włocławek, Polska.
305675 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy za‑
wartej w dniu 28 września 2015 r. pomiędzy TELEWIZJĄ POLSAT Sp.
z o.o. oraz POLSAT LICENCE LTD jako wspólnikami POLSAT BRANDS
z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria, szwajcarskiej spółki zwyczajnej
(jako Zastawcą) i UNICREDIT BANK AG, LONDON BRANCH z siedzi‑
bą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono
na prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym – prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 33, w celu zabezpiecze‑
nia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (zastaw Cywilny 33) zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym – prawie ze zgłoszenia
prawa ochronnego na Znak Towarowy 33, w celu zabezpiecze‑
nia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (zastaw Cywilny 83) zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
305675 2018 12 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umo‑
wy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze
zmianami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniają‑
cej z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy POLSAT BRANDS
AG z siedzibą w Buttikon, Szwajcaria (jako Zastawcą) i UNICREDIT
BANK AG, LONDON BRANCH z siedzibą w Londynie, Wielka Bryta‑
nia (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 33,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 33 w Rejestrze
Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
nej Wierzytelności 1 (zastaw Cywilny 47) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie:
zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy 33,
ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 33 w Rejestrze
Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczo‑
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nej Wierzytelności 2 (zastaw Cywilny 97) - zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie:
305727 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
305728 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, Polska 363728795 i dokonanie
wpisu: BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Nieciecza, Polska 180188969.
306110 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SPECTRUM XL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140068682 i dokonanie
wpisu: DRINKIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 361082350.
306266 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: KATARZYNA SZWARC, Strojec, Polska
i dokonanie wpisu: KATARZYNA SZWARC BAJBUK, Warszawa, Pol‑
ska 141643409.
306824 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRACA Z CIAŁEM BARBARA TWOREK,
Warszawa, Polska 364013489 i dokonanie wpisu: MAGDALENA SA‑
WICKA, Warszawa, Polska 367469623.
306868 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SUREX - FIRMA RODZINNA RYSZARD SUZ‑
DALEWICZ, Bielsko-Biała, Polska 240009989 i dokonanie wpisu: SU‑
REX FIRMA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 380872346.
306922 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYJAZDOWI.PL ANETA JODŁOWSKA,
Poznań, Polska 302395810 i dokonanie wpisu: BOARDERS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
630510590.
307022 2018 12 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MOLEO SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska i dokonanie
wpisu: MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska.
307513 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 301384772 i dokonanie wpi‑
su: KASZUBSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, Polska 368500246.
309396 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ
LAZARO COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Marki, Polska 366519780 i do‑
konanie wpisu: RAAD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, Polska 380007631.
60
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).
240 981 2018 07 09

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
09.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.240981.

274 910 2018 07 03

286 097

294 442

300 464

276 737
293 465

609

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
03.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.274910.
2018 07 09 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
09.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.286097.
2018 07 10 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.294442.
2018 07 10 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
10.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.300464.
2016 10 03 Prawo wygasło w części dla usług: analizy
finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
finansowe (klasa 36).
2018 06 27 Prawo wygasło w części dla towarów: pa‑
pier, karton i następujące wyroby z tych
materiałów; aktówki jako artykuły biurowe,
albumy do wklejania, almanachy jako rocz‑
niki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli),
atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki
jako artykuły papiernicze, bloki do pisania,
bloki rysunkowe, arkusze z celulozy rege‑
nerowanej do pakowania, drukowane roz‑
kłady, etykiety nie z materiału tekstylne‑
go, figurki jako statuetki z papieru mâché,
formularze jako blankiety i druki, gazety,
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki gra‑
jące z życzeniami, kartki z życzeniami, karty
do kolekcjonowania inne niż do gier, karty
pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, ko‑
miksy, koperty jako artykuły piśmienne, ko‑
perty na butelki z kartonu lub papieru, ma‑
teriały do rysowania, materiały drukowane,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki
jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły
papiernicze, opakowania do butelek z tek‑
tury lub papieru, papier do pisania jako pa‑
pier listowy, papier pergaminowy, papier
przebitkowy jako materiały piśmienne, pa‑
pier srebrny, papier świecący, papier w ar‑
kuszach jako artykuły piśmienne, podkładki
do pisania z klipsem, podręczniki jako książ‑
ki, podstawki na stół papierowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, rysunki jako
ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszy‑
ty 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 biuro‑
we, teczki z notatnikiem, torebki do pako‑
wania jako koperty i woreczki z papieru,
ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia
jako artykuły papiernicze, zeszyty, druki ak‑
cydensowe, kalendarze, foldery, prospekty,
afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publika‑
cje drukowane, czasopisma, książki, broszu‑
ry, materiały piśmienne, papeterie, torby do
pakowania z papieru i tworzyw sztucznych,
papierowe materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (klasa 16).
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Prawo wygasło w części dla towarów: papier,
karton i następujące wyroby z tych materia‑
łów; aktówki jako artykuły biurowe, albumy
do wklejania, almanachy jako roczniki, ar‑
tykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowa‑
nej do pakowania, drukowane rozkłady, ety‑
kiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako
statuetki z papieru mâché, formularze jako
blankiety i druki, gazety, indeksy, skorowi‑
dze, kalendarze, kartki grające z życzeniami,
kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowa‑
nia inne niż do gier, karty pocztowe, kata‑
logi, kokardy papierowe, komiksy, koperty
jako artykuły piśmienne, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, materiały do ryso‑
wania, materiały drukowane, naklejki jako
materiały piśmienne, notatniki jako notesy,
okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
opakowania do butelek z tektury lub papie‑
ru, papier do pisania jako papier listowy, pa‑
pier pergaminowy, papier przebitkowy jako
materiały piśmienne, papier srebrny, papier
świecący, papier w arkuszach jako artykuły
piśmienne, podkładki do pisania z klipsem,
podręczniki jako książki, podstawki na stół
papierowe, pudełka kartonowe lub papie‑
rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako
artykuły biurowe, serwetki papierowe, sko‑
roszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony
jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub
z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe
do celów papierniczych lub do użytku do‑
mowego, teczki na dokumenty jako artykuły
biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pa‑
kowania jako koperty i woreczki z papieru,
ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia
jako artykuły papiernicze, zeszyty, druki ak‑
cydensowe, 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 instruk‑
tażowe (klasa 16).
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
039 841 04/2018 2018 09 21 Sprostowano decyzję z dnia 28
września 2017 r. odnośnie zmiany
nazwy uprawnionego dla znaku to‑
warowego
			
powinno być:
			
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG,
Stolberg, Niemcy
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046 677 04/2018 2018 09 21 Sprostowano decyzję z dnia 9 paź‑
dziernika 2017 r. odnośnie zmiany
nazwy uprawnionego dla znaku to‑
warowego
			
powinno być:
			
MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG,
Stolberg, Niemcy
299 302 12/2017 2018 08 08 Sprostowano oczywistą pomył‑
kę w decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego z dnia 21 października
2016 r. na znak towarowy w części
„zastrzeżenia” dotyczącej wskaza‑
nych kolorów
			
prawidłowo powinno być:
			
czerwony, pomarańczowy, niebieski
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
230429
Taxat
3
Ecolab USA Inc., 1 Ecolab PlaceSaint Paul MN 55102 (US)
2018 05 17
2018 06 25
2018 06 07
337016
HOPKINS
KARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Str. 3478532
TUTTLINGEN (DE)
2007 06 17
2007 11 12

10
2017 07 06

491179
Lederer
32
Tucher Bräu GmbH & Co. KG Brauereibetriebsgesellschaft, Am
Alten Sudhaus 490409 Nürnberg (DE)
2017 07 18
2017 10 16
2017 09 28
506013
BLEU MARINE DE CARDIN
Monsieur Pierre CARDIN, 59, rue du Faubourg SaintHonoré,F-75008 PARIS (FR)
2017 09 19
2017 10 23

3
2017 10 05

524401
Exporit
CFE: 25.07.01, 26.03.24, 26.04.18, 27.05.24
3
Seeger Wasch-und Reinigungsmittel GmbH, Schickhardtstraße
772336 Balingen (DE)
2018 05 12
2018 06 25
2018 06 07
671618
ORBIT
5
NUFARM Deutschland GmbH, Im Mediapark 4e50670 Köln (DE)
2017 10 25
2017 12 04
2017 11 16
861938
NORMON
5, 35
LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de Valdecarrizo, 6E-28760
Tres Cantos (Madrid) (ES)
2018 03 26
2018 06 18
2018 05 31
937188
KLEIN
CFE: 24.17.02, 26.02.03, 27.05.24
REINHARD KLEIN, FRIEDRICH-EBERT-STR. 10 83308
TROSTBERG (DE)
2007 06 19
2007 11 26

9, 11, 21
2008 04 10
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1078259 K
Solidfloor
CFE: 27.05.04
FETIM B.V., Kopraweg 1NL-1047 BP AMSTERDAM (NL)
2011 04 21
2018 01 03
1083450
BLACKWOOD
IWI AG, Industriestrasse 13-CCH-6304 Zug (CH)
2017 01 23
2018 07 09

19
2017 12 14
3
2018 06 21

1095392 K
PURAVIDA RESORTS
CFE: 26.04.09, 26.13.25, 27.05.10
39, 43
TUI Deutschland GmbH, Karl-Wiechert-Allee 2330625
Hannover (DE)
2011 04 04
2018 01 03
2017 12 14
1098191
AR YILDIZ
CFE: 27.05.24
8, 21, 35
AR-YILDIZ MADENI ESYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Istoç Ticaret Merkezi 2.,Ada No: 14/16cilarMahmutbeyBagcilar (TR)
2016 02 17
2016 08 01
2016 06 23
1111175
NEXUS
5
HORIBA ABX SAS, RUE DU CADUCÉE, PARC EUROMÉDECINE, B.P.
7290 F-34184 MONTPELLIER CEDEX 4 (FR)
2012 02 20
2012 06 04
2012 04 12
1122193
Neyroks
5
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „PharmFirma „Sotex”, d.
11, pos. Belikovo,Selskoe poselenie Bereznyakovskoe,SergievoPosadsky municipalny rayonRU-141345 Moscowskaya obl. (RU)
2018 04 18
2018 06 25
2018 06 07
1130815
BloccoC
CFE: 28.05.00
5
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „PharmFirma „Sotex”, d.
11, pos. Belikovo,Selskoe poselenie Bereznyakovskoe,SergievoPosadsky municipalny rayonRU-141345 Moscowskaya obl. (RU)
2018 04 23
2018 07 09
2018 06 21
1131481
Push!
CFE: 02.09.14, 26.01.16, 29.01.12
32, 33
Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennostju
„Kazakhstanskiy khudozhestvenniy fond”, ul. Ryskulova, 97050058
Almaty (KZ)
2018 04 16
2018 07 09
2018 06 21
1154868
gol
29, 30
SANSET GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI,
İSTINYE MAHALESI, BALABANDERE CADDESI NO:14 TR-34460
SARIYER/İSTANBUL (TR)
2012 12 26
2013 05 27
2013 04 18
1162610
OPAL
CFE: 27.05.01
ONNINEN OY, MITTALINJA 1 FI-01260 VANTAA (FI)
2012 10 18
2013 08 05

6, 9
2013 06 20

1166412
MATRIX
34
Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Grodnenskaya tabachnaya
fabrika „Neman”, 18, ul. Ordzhonikidze230771 Grodno (BY)
2018 04 18
2018 06 18
2018 05 31
1166886
GRAND ROYAL
CFE: 27.05.17
33
BARDINET, Domaine de FleurenneF-33290 BLANQUEFORT (FR)
2018 04 26
2018 06 25
2018 06 07
1173323
O.M.S. Collection
CFE: 24.17.02, 26.04.18, 27.05.02, 29.01.12
8, 11, 21
OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, İSTIKLAL MAHLLESI HÜRRIYET CAD. NO:4
ESENYURT/İSTANBUL (TR)
2012 11 05
2013 10 28
2013 09 12

611

1205296
FODARLLOY
CFE: 26.11.25, 27.05.01
25
Gan Shujuan, No. 100, Qingshi Qiao,Lidu Dadao Juweihui,Lidu
Town,Jinxian County, Nanchang CityJiangxi Province (CN)
2018 05 10
2018 06 18
2018 05 31
1210077
SOLAR
CFE: 05.03.14, 27.05.01
1
Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem,
Presnenskaya nab., 6, bld. 2MoscowRU-123112 (RU)
2018 04 16
2018 06 18
2018 05 31
1242128
SALAMURI
CFE: 28.19.00
33
LLC „WINEMAN LLC”, 11, Gudiashvili str.0105 Tbilisi (GE)
2018 04 03
2018 06 18
2018 05 31
1242129
TASI
CFE: 28.19.00
33
LLC „WINEMAN LLC”, 11, Gudiashvili str.0105 Tbilisi (GE)
2018 04 03
2018 06 18
2018 05 31
1250715
Logitrans
CFE: 01.05.23, 26.11.12, 29.01.13
39
LOGITRANS LOJISTIK ANONIM SIRKETI, Orhanli Mahallesi, Dervis
Caddesi,No:24, Kat:1, D:4BTuzlaIstanbul (TR)
2017 09 08
2018 07 02
2018 06 14
1252059
Evy Baby
CFE: 09.01.10, 27.05.03
3, 5
EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, N: 1,
X-1,Özel Parsel TuzlaIstanbul (TR)
2015 01 08
2015 08 03
2015 06 18
1265202
COCO CRUSH
14
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 05 24
2018 06 25
2018 06 07
1265795
BRAND
37, 40, 42
Brand Services, LLC, 1325 Cobb International Drive,Suite
A-1Kennesaw GA 30152 (US)
2014 12 19
2015 11 09
2015 09 24
1282796
Xtend Ecolight
37
Xtend Direct GmbH, Vogelsanger Weg 8040470 Düsseldorf (DE)
2015 08 14
2016 02 15
2016 01 07
1307688
FARINGONATUR
5, 35
S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124Cluj-Napoca, jud. Cluj (RO)
2018 03 30
2018 07 09
2018 06 21
1308302 K
VALAROX
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 06 01
2018 03 26
2018 03 08
1316975
ENIXUM
CFE: 28.05.00
5
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „PharmFirma „Sotex”, d.
11, pos. Belikovo,selskoe poselenie Bereznyakovskoe,SergievoPosadsky municipalny rayonRU-141345 Moscowskaya obl. (RU)
2018 04 27
2018 07 09
2018 06 21
1324816
Net Universe
CFE: 01.15.11, 07.01.24
3, 35
Gorbach Aleksandr Volodymyrovych, Prosp. 40-richchia zhovtnia,
25, kv. 72m. Kyiv 03039 (UA)
2016 04 11
2017 01 09
2016 12 22
1334838 K
SILA
5, 32
NELBA S.A.M, c/-PO BOX 1302MOOLOOLABA QLD 4557 (AU)
2016 11 18
2017 12 04
2017 11 16
1340615
CFE: 27.05.17

NOVO
12, 37
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ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad.
No:2,ÇayırovaKOCAELİ (TR)
2016 04 07
2017 05 08
1340632
Cura-Curve
Curaden AG, Amlehnstrasse 22CH-6010 Kriens (CH)
2018 05 09
2018 07 02

2017 04 20
3, 5, 10, 21
2018 06 14

1341108
SISMAK
CFE: 24.15.07, 27.05.08, 29.01.04
12
SİSMAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Sokak
No: 13 IAOSBTR-10007 Çiğli-İZMİR (TR)
2018 04 03
2018 05 28
2018 05 10
1343792
NUTRI-EXTREME
L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
2018 05 29
2018 07 02
1343794
SUBLIME RESTRUCTURE
L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
2018 05 29
2018 07 02

3
2018 06 14
3
2018 06 14

1358119
FORTNITE
41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2017 12 11
2018 01 22
2018 01 04
1364619
REUDINK
5, 31, 35, 39, 42, 44
Reudink B.V., Kwinkweerd 5NL-7241 CW Lochem (NL)
2018 05 02
2018 07 09
2018 06 21
1365928
CFE: 26.13.25
8, 21, 26, 35, 39
Gordeev Yuri Valeriyevich, Rublevskoe roadway 20, bld. 3, apt.
336, RU-121609 Moscow (RU)
2018 01 30
2018 03 19
2018 03 01
1369835
Pandora
CFE: 27.05.01
7, 8
TAIZHOU CITY CHUNFENG MACHINERY CO., LTD., Block
C-10-10, Jiutang Feiqi Yantian,No. 24 Batang Road,Sanjia
Street,JiaojiangDistrict,Taizhou CityZhejiang Province (CN)
2018 04 25
2018 07 02
2018 06 14
1372623
Agile Profile
16, 35, 41
Jérôme BARRAND, 0 Le MollardF-38700 Le Sappey en Chartreuse
(FR); Jocelyne DEGLAINE, 7 avenue du Général De GaulleF-38120
SAINT EGREVE (FR)
2017 07 21
2017 11 20
2017 11 02
1374937
GABRIELLE CHANEL
9
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2017 08 24
2017 12 04
2017 11 16
1376308
TRUEDEPTH
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2017 10 02
2017 12 11
2017 11 23
1377559
h The Human Safety Net
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 29.01.01
16, 25, 35, 36, 41, 44
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., Piazza Duca degli Abruzzi,
2TRIESTE (IT)
2017 04 28
2017 12 18
2017 11 30
1378555
CFE: 07.15.22
12
DONGYING FANGXING RUBBER CO., LTD., Dawang Economic
Development Zone,Dongying City257000 Shandong
Province (CN)
2017 09 13
2017 12 27
2017 12 07
1380854
Heimat
34
Roger Koch, Mühlackerstrasse 80aCH-9436 Balgach (CH)
2018 03 05
2018 05 28
2018 05 10
1383988
WILD POWER ENERGY DRINK MADNESS ENERGY
CFE: 03.01.01, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.12
32
SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Celaliye
Mahallesi BaglarbasiCaddesi No: 55 B.CekmeceIstanbul (TR)
2017 10 20
2018 01 22
2018 01 04
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1384278
master
CFE: 26.04.02, 27.03.03, 27.05.24, 29.01.13
31
Limited Liability Company „Kormotech”, Prylbychi village,Yavoriv
districtLviv region 81062 (UA)
2017 10 20
2018 01 29
2018 01 11
1384280
CFE: 01.15.11, 28.03.00
41
SHANDONG QIANBEI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD., Room
1714,Xianggelila North Tower,Gaoxin District, Jinan City250000
Shandong Province (CN)
2017 11 20
2018 01 29
2018 01 11
1384281
ETON
CFE: 26.03.06, 26.11.01, 28.03.00
1
SHANDONG YITENG NEW MATERIAL CO., LTD., The West of Eighth
Road,Shiheng Town,Feicheng CityShandong Province (CN)
2017 11 20
2018 01 29
2018 01 11
1384282
Camémart
CFE: 27.05.01
35
JINAN BASICARE COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD., No. 36
Jiefang East Road,Lixia District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 11 20
2018 01 29
2018 01 11
1384285
cyplos
5, 10
ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, İstinye
Mahallesi,Balabandere Caddesi No:14,İstinye-SarıyerTR-34460
İSTANBUL (TR)
2017 11 15
2018 01 29
2018 01 11
1384874
CFE: 28.03.00
37
SHANDONG YUSHENGYUAN CONSTRUCTION ENGINEERING CO.,
LTD., Room 1313, Building 1, No. 159,Heihuquan North Road,Lixia
District, Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 11 08
2018 02 05
2018 01 18
1384915
CFE: 25.03.01, 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD., North of Shengli
Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 02 05

29
2018 01 18

1384983
Lignofix
1, 2, 5, 16, 17
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1CZ-280 02 Kolín-Zibohlavy (CZ)
2017 06 12
2018 02 05
2018 01 18
1384997
cookplus
7, 11, 21, 35
KARACA ZÜCCACIYE TICARET VE SANAYI ANONIM
SIRKETI, Yakuplu Mahallesi Beysan sanayi,Sitesi Birlik Cad.
No:24Istanbul (TR)
2017 10 23
2018 02 05
2018 01 18
1385006
KANSAI PAINT
2
KANSAI PAINT CO., LTD., 33-1, Kanzaki-cho,Amagasaki-shiHyogo
661-8555 (JP)
2017 10 31
2018 02 05
2018 01 18
1385598
My Travel
CFE: 27.05.11
wang liyong, Hengtang Village,Bishan Town,Ruian
City,wenzhouzhejiang (CN)
2017 11 20
2018 02 12

18
2018 01 25

1385607
BONSTICKS
28, 35, 41
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”, k.
22, d. 52a, ul Kazintsa220099 Minsk (BY)
2017 05 04
2018 02 12
2018 01 25
1385608
BAOGANG GROUP
CFE: 27.05.02, 28.03.00
6
BAOTOU IRON & STEEL (GROUP) CO., LTD., Hexi Industrial Park,Kun
District,Baotou CityInner Mongolia (CN)
2017 07 12
2018 02 12
2018 01 25
1385615
CFE: 28.03.00

FYK XIANFENG
1, 16
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SHANDONG YINGYANGYUAN FOOD TECHNOLOGY CO., LTD.,
Fuyang Street, Jibei Development Zone,Jiyang County, Jinan
City251400 Shandong Province (CN)
2017 10 11
2018 02 12
2018 01 25
1386392
TERRALINK
6, 37, 42
TERRE ARMEE INTERNATIONALE, 280 avenue Napoléon
BonaparteF-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
2017 11 03
2018 02 19
2018 02 01
1386403
LISAN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 19
2018 02 01
1386408
BOXARID
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1386409
LISAC
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 19
2018 02 01
1386410
CARVIVA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1386411
AZIZAN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1386412
VALOMA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 08
2018 02 19
2018 02 01
1386413
ARLINTA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1386414
OVOLAN
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 19
2018 02 01
1387499
FORINDA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387500
ALMION
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1387501
FIVOTTA
5
Richter Gedeon Nyrt., Gyömröi út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2017 11 07
2018 02 26
2018 02 08
1388616
Enlan
CFE: 26.03.01, 27.05.01
8
YANGJIANG OSLAN HARDWARE INDUSTRY CO., LTD., Yudong
8 Road, Dongcheng Town,Yangdong District, Yangjiang
CityGuangdong Province (CN)
2017 11 08
2018 03 05
2018 02 15
1388622
RF
CFE: 05.05.20, 26.01.01, 26.13.25, 27.05.22, 28.03.00
SHANTOU RIGHT FORTH TRADE CO. LTD., RM.
601, SOUTH BLDG.,FENFA GARDEN, CHAOYANG
VILLAGE,LONGHUSHANTOU (CN)
2017 11 20
2018 03 05
1388684

28

2018 02 15

CFE: 28.05.00, 29.01.11

1, 4, 16, 17, 19, 20,
24, 35, 36, 37, 39, 41, 42
Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”, Eastern Industrial
Area,building 30, Block 1, No. 6,TobolskRU-626150 Tyumen
Region (RU)
2017 06 15
2018 03 05
2018 02 15
1388739
NOVABAY
1
NOVABAY PTE. LTD., 20 Tembusu AvenueSINGAPORE 627536 (SG)
2017 09 19
2018 03 05
2018 02 15

613

1388780
BLUEROAD
CFE: 27.05.17
7, 9, 12, 35
DTEK DETAY TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET
LTD ŞTİ, Büyük İstanbul Otogarı Yeni Doğu Çarşısı,No A158,
Bayrampaşaİstanbul (TR)
2017 06 20
2018 03 05
2018 02 15
1388802
#beautyADDICT
CFE: 24.17.25, 27.05.01
35, 41
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 6740589 Düsseldorf (DE)
2017 11 14
2018 03 05
2018 02 15
1388887
Dienofem
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 12 13
2018 03 05
2018 02 15
1388888
Dienofemme
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 12 13
2018 03 05
2018 02 15
1388889
Dienomo
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 12 13
2018 03 05
2018 02 15
1388890
Dienofemin
5
Mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 1506796 Brehna (DE)
2017 12 13
2018 03 05
2018 02 15
1389823
CFE: 26.01.04, 28.03.00
7
Jinan Brickmaking Machinery Factory, No.779, Jiyan Road,Huaiyin
District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 11 27
2018 03 12
2018 02 22
1390529
VIENNA HOUSE
CFE: 27.01.12, 29.01.01
39, 41, 43
VIENNA INTERNATIONAL Hotelmanagement AG, Dresdner Straße
87A-1200 Wien (AT)
2018 03 12
2018 05 28
2018 05 10
1393826
OBO NEW MATERIAL
CFE: 26.05.03, 27.05.09, 28.03.00
1
Shangdong OBO Newmaterial Co.,Ltd., West of Donggang
Road andNorth of Gangbeiyi Road,Dongying Part Economic
Develement Zone,DongyingShandong (CN)
2018 01 04
2018 04 09
2018 03 22
1394241
DECOREME
14, 16, 18, 26, 28, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „ALT”, ul.
Ostrovnoi pr-d, d. 8RU-121552 Moscow (RU)
2018 04 18
2018 06 25
2018 06 07
1394996
CFE: 26.15.01
4
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 07 06
2018 04 16
2018 03 29
1395077
CFE: 26.01.03, 26.04.09, 26.11.12, 28.03.00
4
Lihuayi Group Co., Ltd., No.55, Yongshen Road,North of Lijin
CountyShandong Province (CN)
2017 12 14
2018 04 16
2018 03 29
1395131
HAYEJIN
CFE: 28.03.00
3
CIS International Service Co., Ltd., 611 & 612, 750, Gukhoedaero,Yeongdeungpo-guSeoul 07236 (KR)
2018 01 03
2018 04 16
2018 03 29
1395417
CHOCOLATIER OTIUM
CFE: 25.01.25, 26.04.02, 27.05.10, 29.01.12
3
UNICOSMETIC Company Limited, Piskarevskiy prospect 63/6,
liter A, pom. 5-N, office 11RU-195273 Saint Petersburg (RU)
2017 12 13
2018 04 16
2018 03 29
1395494
Power System Women
CFE: 04.05.03, 27.05.02
5, 29, 30, 32
WPT Holding GmbH, Borsteler Chaussee 4722453 Hamburg (DE)
2017 06 08
2018 04 16
2018 03 29
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1395534
Silver Bullet
Dateline Imports Pty Ltd, Locked Bag 5022,Bourke
RoadALEXANDRIA NSW 2015 (AU)
2018 01 02
2018 04 16

8, 11
2018 03 29

1396392
OLYMP LEVEL 5 FIVE
CFE: 27.05.01, 27.07.01
3, 14, 18, 25
OLYMP Bezner KG, Höpfigheimer Str. 1974321 BietigheimBissingen (DE)
2018 04 20
2018 05 28
2018 05 10
1397287
Calligari Gusto
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J. Jasinskio g. 16FLT03163 Vilnius (LT)
2017 12 22
2018 04 30
2018 04 12
1397288
Calligari Classico
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J. Jasinskio g. 16FLT03163 Vilnius (LT)
2017 12 22
2018 04 30
2018 04 12
1399456
MUSK
9, 14, 18
IBG NORDIC, UAB, Švitrigailos g. 7LT-04111 Vilnius (LT)
2018 01 30
2018 05 21
2018 05 03
1400499
Keragel
5
DERMAPHARM AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 03 27
2018 05 28
2018 05 10
1401175
TACTIC
5
ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone7710201 Ashdod (IL)
2018 03 27
2018 05 28
2018 05 10
1401218
LOGWORKS
CFE: 07.01.24, 07.15.08
35, 37, 40, 42
Obschestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu «TehnoLes»,
Sovkhoznaya str., 37, village Kaftanchikovo,RU-634521 Tomsk
district, Tomskaya oblast, (RU)
2018 01 29
2018 05 28
2018 05 10
1402247
CHENGHUA EXHIBITION
CFE: 01.15.23, 26.04.05, 27.05.01, 28.03.00
41
SHANDONG XIN CHENGHUA CULTURE INDUSTRY ENGINEERING
CO., LTD, Bldg G, North University Scientific Park,Jinan High-Tech
ZoneShandong Province (CN)
2017 12 27
2018 06 04
2018 05 17
1402253
PANDA CAB
CFE: 27.05.01
39
Mykhailo GRYSHULENKO, Priežu iela 15LV-2008 Jūrmala (LV)
2018 01 25
2018 06 04
2018 05 17
1402263
CFE: 28.03.00
11
Dongying Dongda Machinery Manufacturing Co., Ltd, No. 56,
Quanzhou Road,Dongying District,DongyingShandong (CN)
2018 03 19
2018 06 04
2018 05 17
1402298
HAPPY AT SEA
Stena Line Scandinavia AB, SE-405 19 Göteborg (SE)
2017 09 01
2018 06 04
1402374
#SorryBro
Jann Bertelmann, Steinstraße 2140885 Ratingen (DE)
2017 12 18
2018 06 04

28, 41
2018 05 17
14, 18, 25
2018 05 17

1402431
FLEXOM le logement connecté
CFE: 02.09.14, 07.01.24, 26.01.04, 27.05.24
9, 35, 36, 37, 42, 44, 45
BOUYGUES IMMOBILIER, 3 boulevard Gallieni F-92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR)
2017 10 27
2018 06 04
2018 05 17
1402613
EXPLORER
CFE: 26.04.02, 27.05.02, 29.01.13
5, 30, 32
Limited Liability Company «Marlin», urban-type settlement
Yantarny,Lermontov per., 6, apt. 5,SvetlogorskRU-238580
Kaliningrad region (RU)
2017 10 24
2018 06 04
2018 05 17

Nr 2/2019

1402617
PT TAPE
CFE: 26.04.10
16
SHENZHEN PUSHI TECHNOLOGY CO., LTD, No. 24, First Street Xiu
Ling Road,Kengzi Street, Pingshan New DistrictShenzhen (CN)
2018 01 10
2018 06 04
2018 05 17
1402632
COOL CHEF
CFE: 25.03.01, 09.07.19
11
REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D’ALAGÔA, SA.,
Alagôa, ÁguedaP-3750-429 Fermentelos (PT)
2018 01 10
2018 06 04
2018 05 17
1402659
CFE: 28.05.00
3
Limited Liability Company «FITOKOSMETIK», 1-y Magistralnyy tup.,
11, building 1, office 1RU-123290 Moscow (RU)
2018 01 23
2018 06 04
2018 05 17
1403213
TAXITY
CFE: 07.11.10, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
39
ООО Taxity, Ul. Zvenigorodskaia 9-11, Letter «K»RU-191119 St
Petersburg (RU)
2017 09 19
2018 06 11
2018 05 24
1403237
HEHONG
CFE: 27.05.17, 28.03.00
35
Dongying Kehong Chemical Co., Ltd., North of No. 1 Gangbei
Road and West of No.3 Gangxi Road,in Dongying Port Economic
Development Zone, Dongying Shandong (CN)
2018 03 29
2018 06 11
2018 05 24
1403238
HEHONG
CFE: 27.05.17, 28.03.00
1
Dongying Kehong Chemical Co., Ltd., North of No. 1 Gangbei
Road and West of No.3 Gangxi Road,in Dongying Port Economic
Development Zone, Dongying Shandong (CN)
2018 03 29
2018 06 11
2018 05 24
1403239
HEHONG
CFE: 27.05.17, 28.03.00
1
Dongying Kehong Chemical Co., Ltd., North of No. 1 Gangbei
Road and West of No.3 Gangxi Road,in Dongying Port Economic
Development Zone, Dongying Shandong (CN)
2018 03 29
2018 06 11
2018 05 24
1403281
Carroten
CFE: 01.03.13, 29.01.12
3
GR SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & FARMAKEFTIKON EIDON,
Amarousiou-Halandriou 26GR-151 25 Amarousio (GR)
2017 10 23
2018 06 11
2018 05 24
1403284
CFE: 28.03.00
24
JINAN MINUOYA COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD., Room
508, Building 7, Chengji Center,No. 47, Heping Road,Lixia District,
Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 11 08
2018 06 11
2018 05 24
1403291
STAVIX
CFE: 27.05.01
9
Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd., Bldg. 2,
No. 66, Yongda Road,Hongqi Town, Jinwan District,Zhuhai
CityGuangdong Province (CN)
2017 11 08
2018 06 11
2018 05 24
1403301
BNI
CFE: 27.05.01
7, 12
ZHEJIANG BAINAI AUTO PARTS CO., LTD, Chenjia Village, Fengqiao
Town,Zhuji City, Shaoxing CityZhejiang Province (CN)
2017 11 20
2018 06 11
2018 05 24
1403303
CFE: 28.03.00
29
LIU GUIRONG, No. 1-102, Building 10, Caishi Street,Tianqiao
District,Jinan City250000 Shandong Province (CN)
2017 11 22
2018 06 11
2018 05 24

Nr 2/2019
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1403337
GREE
CFE: 26.01.16, 27.05.01
9
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Jinji West Road,Qianshan
ZhuhaiGuangdong (CN)
2017 12 11
2018 06 11
2018 05 24
1403343
JIN FA FANG ZHI
CFE: 26.04.09, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
24
Changxing Jinfa Textile Co.,Ltd., Qingfang Industrial
Park,Changxing CountyZhejiang Province (CN)
2017 12 14
2018 06 11
2018 05 24
1403353
DES ARA
16, 35, 36, 38
Global Coal Limited, Dashwood House (7th Floor),69 Old Broad
StreetLondon EC2M 1QS (GB)
2018 01 03
2018 06 11
2018 05 24
1403354
NO TABOO
35
Zaporozhets Anzhela, 21 V. Lobanovskoho str.,1 building, app. 8,
Chaiky vil.Kyievo-Sviatoshynskyi districtKyivska reg. 08130 (UA)
2017 12 07
2018 06 11
2018 05 24
1403374
SH-ABC
CFE: 27.05.01
6
Guangdong SACA Precision Manufacturing Co., Ltd., No. 7 Xingye
Road, Industrial Zone,Beijiao Town, Shunde District,Foshan
CityGuangdong (CN)
2017 11 14
2018 06 11
2018 05 24
1403389
CFE: 26.03.23
12
SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION, 5500
Shenzhuan Rd.,Songjiang DistrictShanghai (CN)
2018 01 12
2018 06 11
2018 05 24
1403422
1715
CFE: 03.01.02, 11.03.03, 24.01.18, 25.01.15, 28.05.00, 29.01.14
32
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE, vul.
Vasylia Stusa, 6, m. Zaporizhzhia 69076 (UA)
2017 12 05
2018 06 11
2018 05 24
1403428
BURCU
CFE: 24.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
29, 30
BURCU GIDA KONSERVECİLİK VE SALÇA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Kocacami Mah. Eski Hükümet Cad. No. 69,BurhaniyeBalıkesir (TR)
2017 12 18
2018 06 11
2018 05 24
1403448
EQ
CFE: 27.05.22, 29.01.13
12
Chery New Energy Automobile Technology Co., Ltd, No.226, South
Huajin Road,Hi-Tech Industry Development Zone,WuhuAnhui
Province (CN)
2018 01 25
2018 06 11
2018 05 24
1403451
CFE: 28.03.00
29
Beijing Daoxiangcun Foodstuff Co., Ltd., No.19, Dongzhimennei
Street,Dongcheng DistrictBeijing (CN)
2018 01 25
2018 06 11
2018 05 24
1403455
CFE: 01.01.09, 26.01.01, 26.11.01, 26.13.25
6
Quanzhou City Dongfeng Metal Products Co., Ltd.,
No. 8(A), 1st Street,Science and Technology Industrial
Zone,Qingmeng,Quanzhou City362000 Fujian Province (CN)
2018 01 25
2018 06 11
2018 05 24
1403473
SANFI CERAMICS
CFE: 24.13.04, 27.05.10, 28.03.00
19
Guangdong Sanfi Ceramics Group Co.,Ltd, Technique industrial
park,xiqiao town,nanhai district,Foshan city528211 Guangdong
province (CN)
2018 01 26
2018 06 11
2018 05 24
1403474
Garcia
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
Guangdong Sanfi Ceramics Group Co., Ltd, Technique industrial
park,Xiqiao town,Nanhai district,Foshan city528211 Guangdong
province (CN)
2018 01 26
2018 06 11
2018 05 24
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1403480
IRT
CFE: 01.13.01, 03.04.18, 27.05.08
5, 10, 42
Innovative Reproduction Technology, LLC, 1325 Bollenbacher
Drive, 2nd FloorNorthfield MN 55057 (US)
2018 02 01
2018 06 11
2018 05 24
1403671
ALMACERAMICA
19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „PROFI”,
ul. Okruzhnaya, 1, Ekaterinburg RU-620103 Sverdlovskaya
oblast (RU)
2018 03 13
2018 06 11
2018 05 24
1403994
SEOYON E-HWA
CFE: 26.04.03, 27.01.01, 27.05.08, 29.01.12
12
SEOYON CO., LTD., 41-22, Burim-ro 170 beon-gil,Dongangu,Anyang-siGyeonggi-do (KR)
2018 03 05
2018 06 18
2018 05 31
1404023
AVENIR
9
MEHMET ALİ KELEŞ, Perpa Ticaret Merkezi A Blok8.Kat No:813799801 ŞişliIstanbul (TR)
2017 10 16
2018 06 18
2018 05 31
1404143
LV
CFE: 27.05.22
35, 38, 41
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
2018 02 15
2018 06 18
2018 05 31
1404150
Gentamiderm
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 20
2018 06 18
2018 05 31
1404151
Gentamicutan
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 04 20
2018 06 18
2018 05 31
1404426
Holiland
CFE: 02.09.01, 27.05.07, 28.03.00
30
BEIJING HOLILAND ENTERPRISE INVESTMENT MANAGEMENT
CO., LTD, Unit 2308, 20/F, Building 1,Wanda Plaza,93 Jianguo
Street,Chaoyang DistrictBeijing (CN)
2017 12 08
2018 06 18
2018 05 31
1404442
Go-o-al !
29, 30, 31
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „OREKHPROM”, Sovetskaya
street, 30RU-350063 Krasnodar (RU)
2018 01 16
2018 06 18
2018 05 31
1404509
SCHOLAE MUNDI
CFE: 05.01.05, 20.07.01, 29.01.12
6, 16, 18, 25, 35, 36, 41
Blagotvoritelny fond „Shkoly mira”, Romanov per., 5, flat 21RU125009 Moskva (RU)
2017 09 20
2018 06 18
2018 05 31
1404553
CFE: 26.01.01, 26.11.07
GUANGDONG SITONG GROUP CO., LTD, B11-4-1,
South Area,Chaozhou Railway Station Developing
Area,ChaozhouGuangdong (CN)
2017 10 31
2018 06 18

11, 20

2018 05 31

1404588
Broncholytin Ambro
5
”SOPHARMA AD”, „Iliensko shose” str 16BG-1220 Sofia (BG)
2017 11 30
2018 06 18
2018 05 31
1404645
PARISPARKLES
3, 32, 33
BRAND FASHION INSTITUT-B.F.I., 1347 Avenue du Forez F-69590
Saint-Symphorien-sur-Coise (FR)
2018 03 02
2018 06 18
2018 05 31
1404657
CFE: 28.03.00
29
JINAN HUANGLAOTAI FOOD CO., LTD., No. 18, Dongyu
Street,Industrial Development Zone,Tianqiao District,Jinan City
250032 Shandong Province (CN)
2017 10 12
2018 06 18
2018 05 31
1404683
LEDECA
CFE: 27.05.01, 29.01.12

9, 11, 42
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ERBE YAZILIM VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Aşık Veysel Bulv.Erciyes Teknopark 5.Bina No:67 B/70 MELİKGAZİ/
KAYSERİ (TR)
2017 12 25
2018 06 18
2018 05 31
1404694
B
CFE: 27.05.21, 28.03.00, 29.01.15
BAODING HUARONG PAPER MILL, Nanzhang Xinshi
Distract,Baoding CityHebei Province (CN)
2018 01 25
2018 06 18

16
2018 05 31

1404697
Agate
CFE: 25.03.01, 26.11.12, 28.03.00
12
SHANDONG HENGFENG RUBBER & PLASTIC CO., LTD., Dawang
Economic and TechnologicalDevelopment Zone,Guangrao
County,Dongying City257335 Shandong Province (CN)
2018 01 25
2018 06 18
2018 05 31
1404732
MioCuore
CFE: 27.05.01
25
Ding Guofeng, No. 9, Zhoujia Zu, Hengjing Village,Tangqiao Town,
Zhangjiagang,SuzhouJiangsu (CN)
2018 02 12
2018 06 18
2018 05 31
1404735
LUYUAN
CFE: 26.01.19, 27.05.01, 28.03.00
6
WEIFANG XINSHUN CASTING CO., LTD., Jianhua Village,
Fangan Office,Fangzi District, Weifang City261000 Shandong
Province (CN)
2018 02 12
2018 06 18
2018 05 31
1404739
ZAKKA
CFE: 28.05.00
6, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „ZAKKA”, ul. 11ya Tekstilschikov, 11, kv. 107RU-109129 Moskva (RU)
2018 02 01
2018 06 18
2018 05 31
1404828
younique
CFE: 05.13.25, 25.01.25, 27.05.01
3
Younique, LLC, 3400 Mayflower AveLehi UT 84043 (US)
2018 04 13
2018 06 18
2018 05 31
1404883
exoticmix
CFE: 05.07.22, 29.01.15
5, 32, 35
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Oasis Grup”, komn. 5, d. 1, ul. Nakhimova,Bobruysk213823
Mogilevskaya obl. (BY)
2017 12 29
2018 06 18
2018 05 31
1404897
PROSYNEO
N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186NL-2712 HM
Zoetermeer (NL)
2018 03 22
2018 06 18

5, 29
2018 05 31

1404902
FaringoSpray
5, 35
S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124jud. Cluj, Cluj-Napoca (RO)
2018 04 02
2018 06 18
2018 05 31
1404914
CFE: 26.13.25, 28.05.00, 29.01.13
5, 32, 35
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Oasis Grup”, komn. 5, d. 1, ul. Nakhimova,Bobruysk213823
Mogilevskaya obl. (BY)
2017 12 29
2018 06 18
2018 05 31
1404917
Plan B
CFE: 28.05.00
32
Limited Liability Company „ECTO”, Khlebniy per, 6, fl. 1, pom. I,
room 7RU-121069 Moscow (RU)
2018 01 31
2018 06 18
2018 05 31
1404925
Suggi
CFE: 27.05.01
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice, Hořejší Předměstí (CZ)
2017 10 25
2018 06 18
2018 05 31

Nr 2/2019

1404936
Tian Du
CFE: 26.04.18, 27.05.03, 28.03.00
28
Shantou City Chenghai District Tian Du Toys Factory, Shang Cun
Industrial Area,Lian Xia Town, Chenghai District,Shantou City,
Guang Dong (CN)
2018 01 25
2018 06 18
2018 05 31
1404974
HEHONG
CFE: 27.05.17, 28.03.00
40
Dongying Kehong Chemical Co., Ltd., North of No. 1 Gangbei
Road and West of No.3 Gangxi Road,in Dongying Port Economic
Development Zone, Dongying Shandong (CN)
2018 03 29
2018 06 18
2018 05 31
1404986
O-DETECT
9
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Carl-Zeiss-Strasse
2273447 Oberkochen (DE)
2018 04 24
2018 06 18
2018 05 31
1404993
Laviano
August Storck KG, Waldstrasse 2713403 Berlin (DE)
2018 04 26
2018 06 18

30
2018 05 31

1405025
Biolla
CFE: 27.05.01, 29.01.01
32
BSB DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY LIMITED, 551 Rung
Sac Road,Binh An Hamlet,Binh Khanh Ward,Can Gio DistrictHo Chi
Minh City (VN)
2017 11 29
2018 06 18
2018 05 31
1405046
KOOYA
CFE: 27.05.01
7
Taizhou Guya Vacuum Technology Co., Ltd., No. 367, Henglin
Road,Chengdong Street,Wenlin CityZhejiang Province (CN)
2017 11 22
2018 06 18
2018 05 31
1405399
GRAND GALAXY
CFE: 27.05.10, 29.01.04
GRAND GALAXY HOLDING PTE. LTD., 6 Raffles Quay,
#14-06Singapore 048580 (SG)
2018 01 25
2018 06 25
1405403
extenzi
CFE: 27.05.01
RIZA AKSAN, Tuna Mah. 679 Sk.,No : 30D : 10 Esenler
İSTANBUL (TR)
2018 02 07
2018 06 25

21, 35
2018 06 07
25, 35
2018 06 07

1405467
Hantile
9, 19
Hanergy Holding Group Ltd., Room 106, No. 17 of Fifth
Street,Yanqi Industrial Development District,Huairou
DistrictBeijing (CN)
2017 12 21
2018 06 25
2018 06 07
1405535
TICUROREPLY
CFE: 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
REPLY S.P.A., Corso Francia, 110TORINO (IT)
2017 11 15
2018 06 25

9, 10, 38, 42
2018 06 07

1405596
CREATIVE PRO PASSION FOR MOMENTS
CFE: 26.01.03, 26.11.12, 27.05.10
35, 41, 42
CREATIVE PRO a. s., Dlhé diely I. 13SK-841 04 Bratislava (SK)
2018 02 13
2018 06 25
2018 06 07
1405654
EASY MEAL
CFE: 11.01.04, 26.13.25, 29.01.12
5, 8, 29, 30, 39, 44
Goldzweig Berlin GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 5850968
Köln (DE)
2017 10 24
2018 06 25
2018 06 07
1405674
Apovital
CFE: 26.11.02, 26.15.01, 27.05.07, 29.01.13
3, 5, 29
Beyer Global Healthcare GmbH, Edisonstraße 659199 Bönen (DE)
2017 12 09
2018 06 25
2018 06 07
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1405696
MOCK-UP JEANS
CFE: 26.04.06, 27.05.10
25
Xie Huiwei, No.19 Group Four, Sheda Village,Tiancun Town, Gan
District,Ganzhou City341102 Jiangxi Province (CN)
2018 02 05
2018 06 25
2018 06 07
1405778
HELLOMOOV
7, 9, 39, 42
ELCOM, 1 rue Isaac Asimov, ZI La MaladièreF-38300 BOURGOINJALLIEU (FR)
2018 01 24
2018 06 25
2018 06 07
1405809
AMG
32, 33
Gevorkyan Arutyun Martikovich, Rossiyskaya St., h. 138 , of.
120RU-350000 Krasnodar (RU)
2018 04 05
2018 06 25
2018 06 07
1405816
GOLDINA
CFE: 01.15.11, 11.03.04, 27.03.15
30
ZER ZEYTINCILIK TARIM URUNLERI GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Incili Pinar Mah. Gazimuhtarpasa
Bulvari,Doktorlar Sitesi C Blok Kat: 3 D: 306Sehitkamil
Gaziantep (TR)
2018 01 25
2018 06 25
2018 06 07
1405835
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 12.03.11, 26.01.03
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 06 25
2018 06 07
1405870
Nebezpečné vztahy
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
Barrandov Televizní Studio a.s., Kříženeckého náměstí 322/5CZ152 00 Praha 5 (CZ)
2017 06 30
2018 06 25
2018 06 07
1405962
CEETRUS
35, 36, 37, 41, 43
Four Five Eleven, 18 rue BaudinF-92130 Issy Les Moulineaux (FR)
2018 02 27
2018 06 25
2018 06 07
1405987
CFE: 26.13.25
9
Guangzhou Aojie Technology Co., Ltd., Building A, 18th She
Industrial Zone,Gaozeng Village, Fang Hua Road East,Renhe Town,
Baiyun District,Guangzhou CityGuangdong Province (CN)
2018 05 07
2018 06 25
2018 06 07
1405997
BEAUTECH
3, 10, 44
Mirco Bertolani, Via Rio Petazzara, 1/3I-41051 Castelnuovo
Rangone (MO) (IT)
2017 11 16
2018 06 25
2018 06 07
1406018
POLYWALL
6, 17, 20
SÜMER PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. No:3Melikgazi /
Kayseri (TR)
2018 01 25
2018 06 25
2018 06 07
1406101
Fertival easy growing
CFE: 05.03.13, 26.04, 27.05.10
1, 5, 35
EUROFERTILIZANTES VALENCIANOS, S.L., Plaza Calvo Sotelo, 4, 2°
PlantaE-03001 Alicante (ALICANTE) (ES)
2017 12 28
2018 06 25
2018 06 07
1406101
Fertival easy growing
CFE: 05.03.13, 26.04, 27.05.10
1, 5, 35
EUROFERTILIZANTES VALENCIANOS, S.L., Plaza Calvo Sotelo, 4, 2°
PlantaE-03001 Alicante (ALICANTE) (ES)
2017 12 28
2018 06 25
2018 06 07
1406118
NEXO
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,SeochoguSeoul (KR)
2018 02 13
2018 06 25
2018 06 07
1406222
PHYTO RE30
3
CASTER, 99 rue du Faubourg Saint HonoréF-75008 Paris (FR)
2018 02 27
2018 06 25
2018 06 07
1406253
PREMIORRI Vimero-SUV
CFE: 18.01.21, 27.05.01

12

617

LIMTED LIABILITY COMPANY «PREMIORI», vul. Levanevskoho,
91.,m. Bila TserkvaKyivska obl. 09100 (UA)
2018 01 31
2018 06 25
2018 06 07
1406272
IHOMELIFE
CFE: 27.05.01
9
Shenzen Huaxin Pilot Technology CO., LTD., 30B, Caiyunge,
Rainbow Xindu,Caitian Road, Futian Street,Futian District,
ShenzhenGuangdong Province (CN)
2017 10 13
2018 06 25
2018 06 07
1406272
IHOMELIFE
CFE: 27.05.01
9
Shenzen Huaxin Pilot Technology CO., LTD., 30B, Caiyunge,
Rainbow Xindu,Caitian Road, Futian Street,Futian District,
ShenzhenGuangdong Province (CN)
2017 10 13
2018 06 25
2018 06 07
1406291
DaSaRo
CFE: 26.04.05, 26.11.02, 27.05.24
29, 30
ZABOLOTSKYI OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH, Leninskyi
prospekt, bud. 146, kv. 34m. Donetsk 83080 (UA)
2017 12 29
2018 06 25
2018 06 07
1406292
LACOME
CFE: 08.01.23, 26.13.25, 27.05.24
29, 30
ZABOLOTSKYI OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH, Leninskyi
prospekt, bud. 146, kv. 34m. Donetsk 83080 (UA)
2017 12 29
2018 06 25
2018 06 07
1406348
GELAISI
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO., LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang
Town,Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14
1406349
CFE: 28.03.00
11
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO., LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang
Town,Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14
1406350
NEWPEARL
CFE: 27.05.09
11
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO., LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue,Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang
Town,Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14
1406365
GLUSCO
CFE: 26.04.03, 29.01.12
4
REMINGTON LTD, 101, 1 1/2 Miles Northern HighwayBelize
City (BZ)
2017 12 27
2018 07 02
2018 06 14
1406375
CONNFLY
CFE: 27.05.03
9
NINGBO CONNFLY ELECTRONIC CO., LTD, Zhangshu
Village,Kuangyan Town,Cixi CityZhejiang Province (CN)
2017 11 08
2018 07 02
2018 06 14
1406393
SHEONE
CFE: 03.07.06, 28.03.00
24
Anhui Xiazhen Down & Feather Co.,Ltd., Tong’an South
Road,Tongcheng231400 Anhui (CN)
2018 02 21
2018 07 02
2018 06 14
1406403
SUMMIT
CFE: 27.05.17
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO.,LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue, Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14
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1406404
CFE: 28.03.00
19
GUANGDONG NEWPEARL CERAMIC GROUP CO.,LTD, 1st Floor,
No.18, Taobo Avenue, Huaxia Ceramic Expo City,Nanzhuang Town,
Chancheng District,Foshan City528000 Guangdong (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14
1406479
BUTIFOUR
1, 5
IMPEXTRACO N.V., Wiekevorstsesteenweg 38B-2220 Heist-opden-Berg (BE)
2018 05 02
2018 07 02
2018 06 14
1406502
Flextrans
7
Semperit France, 1 bis Rue CollangeF-92300 Levallois Perret (FR)
2018 03 09
2018 07 02
2018 06 14
1406503
Multitrans
7
Semperit France, 1 bis Rue CollangeF-92300 Levallois Perret (FR)
2018 03 09
2018 07 02
2018 06 14
1406504
Metaltrans
7
Semperit France, 1 bis Rue CollangeF-92300 Levallois Perret (FR)
2018 03 09
2018 07 02
2018 06 14
1406569
CFE: 28.03.00
5
Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd, South Wanggang Brake, Dafeng
District, Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2018 03 29
2018 07 02
2018 06 14
1406571
FAMA
CFE: 27.05.01
10
Shanghai Fama Style Online Technology Co. Ltd., Room.6112,
Building 6B,NO.500, Huapu road,Qingpu DistrictShanghai (CN)
2018 03 29
2018 07 02
2018 06 14
1406637
Welcome to SPAIN BUSINESS
CFE: 24.07.01, 27.05.10, 29.01.13
35
ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES, Paseo de la
Castellana, 278E-28046 MADRID (MADRID) (ES)
2017 12 21
2018 07 02
2018 06 14
1406686
ARES SHIPYARD
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.13
12
ARES TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Liman
Mahallesi,Akdeniz Bulvari N:524Konyaalti / Antalya (TR)
2017 11 28
2018 07 02
2018 06 14
1406709
Glusco Energy
CFE: 01.15.05, 26.11.03, 27.05.10, 29.01.13
4
REMINGTON LTD, 101, 1 1/2 Miles Northern Highway,Belize
CityBelize (BZ)
2017 12 27
2018 07 02
2018 06 14
1406718
BLACK CANYON
CFE: 03.01.08, 06.01.01, 27.05.10, 29.01.12
31
HTZ Großhandels GmbH, Zeppelinstraße 666740 Saarlouis (DE)
2018 02 13
2018 07 02
2018 06 14

Nr 2/2019

«REGULUS» Joint-stock company, ul. Electrodnaya, 2 RU-111524
Moscow (RU)
2017 12 25
2018 07 02
2018 06 14
1407292
Binomo
36
Closed joint-stock company «Four zero four», Moskovsky pr., d.
151a,liter A, pom. 15-NRU-196128 Saint Petersburg (RU)
2018 02 06
2018 07 02
2018 06 14
1407388
SAGENA
CFE: 26.11.01, 26.13.25, 29.01.12
29, 30, 32, 35
SAGENA s.r.o, Jazdecká 5236/1SK-940 01 Nové Zámky (SK)
2017 12 05
2018 07 02
2018 06 14
1407404
Apta
CFE: 01.01.01, 26.01.19, 27.05.02, 29.01.13
1, 3, 4, 5, 6, 16, 21
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 02 23
2018 07 02
2018 06 14
1407453
cycl-e around
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 12, 39, 42
PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126
MILANO (IT)
2017 12 13
2018 07 02
2018 06 14
1407455
YUKO YOUR UNIQUE KEY OPPORTUNITY
CFE: 24.07.01, 26.04.18, 27.05.08, 29.01.13
1, 2, 3, 4
LIMITED LIABILITY COMPANY „ZEVES”, vul. Bazova, bud.
3-AZaporizhzhya 69014 (UA)
2017 12 11
2018 07 02
2018 06 14
1407467
CFE: 01.01.01, 26.04.04, 29.01.12
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2018 02 21
2018 07 02
2018 06 14
1407510
siceler
CFE: 27.05.01
1
Sennics Co., Ltd., Room 616, No. 1,Yaocheng Avenue,Taizhou
CityJiangsu Province (CN)
2017 12 14
2018 07 02
2018 06 14
1407540
TKH
1, 9, 35, 36, 37
TKH Group N.V., Spinnerstraat 15NL-7481 KJ Haaksbergen (NL)
2018 01 11
2018 07 02
2018 06 14
1407545
Blue.friday Global Organization
CFE: 26.04.18, 27.05.10
35
WİSER WASH KONFEKSİYON TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Fatih Mahallesi, 1194/1, No: 4,Sarnıç, Gaziemir İzmir (TR)
2018 02 12
2018 07 02
2018 06 14
1407591
TWO STORKS WHISKY
CFE: 03.07.07, 25.01.06, 26.07.05, 27.05.24, 29.01.13
BGV, s.r.o., Hniezdne 471SK-065 01 Hniezdne (SK)
2018 01 08
2018 07 02

33
2018 06 14

1406758
Instar
8
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 1342349
Wuppertal (DE)
2018 04 26
2018 07 02
2018 06 14

1407613
ENDESSENCE
3, 5
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu „Laboratoriya
sovremennogo zdorov’ya”, ul. Khimzavodskaya, 11/20,Berdsk RU633004 Novosibirskaya oblast’ (RU)
2018 04 09
2018 07 09
2018 06 21

1406759
Twistor
8
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 1342349
Wuppertal (DE)
2018 04 26
2018 07 02
2018 06 14

1407634
klar
CFE: 27.05.01
Lilleborg AS, Postboks 673 SkøyenN-0214 Oslo (NO)
2017 11 17
2018 07 09

1406798
SUPER WINGS
CFE: 01.05.02, 03.07.17, 26.11.21, 27.05.02

1407669
CFE: 28.05.00
33
Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo „Minsky Zavod
Vinogradnykh Vin”, ul. Kazintsa k. 23, d. 52a220099 Minsk (BY)
2018 03 26
2018 07 09
2018 06 21

12, 16, 18, 20, 21,
24, 27, 35, 43
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO., LTD,
Auldey Industrial Area,Wenguan Rd.,Chenghai District,Shantou
City515800 Guangdong Province (CN)
2018 01 24
2018 07 02
2018 06 14
1406862
Snacklife
CFE: 02.09.01, 27.05.07

30, 35

3, 5, 21
2018 06 21

1407724
The ORCHID Skin
CFE: 05.05.15, 27.05.01
3
MAP Company Co., Ltd., 804-ho, 55, Seongsuil-ro,SeongdongguSeoul (KR)
2018 03 29
2018 07 09
2018 06 21

Nr 2/2019
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1407787
EUROPAPIER
CFE: 26.05.01, 27.01.04, 29.01.15
7, 9
EUROPAPIER AUSTRIA GMBH, Autokaderstraße 86-96A-1210
Wien (AT)
2018 01 23
2018 07 09
2018 06 21
1407793
CFE: 01.03.01, 04.05.11, 05.07.02, 07.01.13, 19.01.11,
24.01.15, 28.05.00, 29.01.15
30
Aktsionernoe obschestvo „MAKFA”, per. Vspol’nyj, d. 5, str. 1, of. 1,
RU-123001 Moskva (RU)
2018 02 01
2018 07 09
2018 06 21
1407867
AFG-400 XT
17
AFINIS Group s.r.o., Žitná 1SK-831 06 Bratislava (SK)
2017 11 24
2018 07 09
2018 06 21
1407889
Advocator
18
Quanzhou Jiang Shun light industry products co., LTD,
North industrial zone,Luoyang town, Taiwanese investment
zone,QuanzhouFujian province (CN)
2017 12 05
2018 07 09
2018 06 21
1407898
LICUNDA JI
CFE: 28.03.00
37
QINGDAO LICANG DISTRICT MARKET CONSTRUCTION SERVICE
CENTER, No. 86 Feng Shan Road,Licang District, Qingdao
CityShandong Province (CN)
2017 12 11
2018 07 09
2018 06 21
1407926
nuts UNDERWEAR
CFE: 05.07.06, 27.05.01
25
Nuts Underwear Sàrl en fondation, Chemin de la Vallo 33CH-1943
Praz-de-Fort (CH)
2018 02 03
2018 07 09
2018 06 21
1408025
CFE: 26.01.05, 26.15.01
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 07 09
2018 06 21
1408788
GOWA
CFE: 26.04.18, 28.03.00
5
JINAN GAOHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD., No. 8, Panwang
Road,Mingshui Economic Development Zone,Zhangqiu
CityShandong Province (CN)
2017 11 29
2018 07 09
2018 06 21
1408873
M MOZZART
CFE: 24.17.05, 26.02.08, 27.05.01, 29.01.12
9, 35, 41
”MOZZART” DOO, Zrenjaninski put 84/c11000 Beograd (RS)
2018 03 19
2018 07 09
2018 06 21
1410043
ReNerve
5, 10
RENERVE PTY LTD, PO BOX 147BRUNSWICK EAST VIC 3057 (AU)
2018 04 03
2018 07 16
2018 06 28
1410049
VXL
CFE: 24.15.03, 26.03.04, 26.05.01, 29.01.12
1, 17
Sustainable Resources International Ltd., 1 Princetown Mews,167169 London RoadKingston Upon Thames, Surrey KT2 PT6 (GB)
2018 01 20
2018 07 16
2018 06 28
1410081
GEMIERI
33
JSC „Telavi Wine Cellar”, Village Kurdgelauri2200 Telavi (GE)
2018 05 11
2018 07 16
2018 06 28
1410141
EPANOVA
5
Chrysalis Pharma AG, Grundacher 5CH-6061 Sarnen 1 (CH)
2018 01 29
2018 07 16
2018 06 28

619
63

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.
1094320
PRINCESS
CFE: 08.01.08, 24.09.05, 26.01.18, 27.03.15, 29.01.12
30
PRINCESS INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, LANDSTRASSE 27
FL-9494 SCHAAN (LI)
2011 05 05
2014 10 27
2014 09 18
1104197
FERRERO Moments
CFE: 05.07.06, 27.05.01, 29.01.13
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2011 12 22
2012 03 26
2012 02 02
1109654
KINDER MILK-SLICE
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2012 01 26
2012 05 21
2012 03 29
1193527
HYUNDAI EQUUS
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU
SEOUL 137-938 (KR)
2013 08 12
2014 04 14
2014 02 27
1209581
QUAD.
CFE: 27.05.01
12
L’INGLESINA BABY SPA, Via Lago Maggiore, 22/26I-36077
ALTAVILLA VICENTINA (IT)
2013 10 15
2015 09 14
2015 08 06
1210568
STARTING
7, 8, 9, 11, 35, 37, 42, 44
BRICO DEPOT, 30/32 rue de la TourelleF-91310 LONGPONT SUR
ORGE (FR)
2014 01 03
2016 02 01
2015 12 17
1216149
ARKENA
9, 35, 38, 41, 42
TDF, 106 AVENUE MARX DORMOY F-92120 MONTROUGE (FR)
2014 01 10
2014 10 27
2014 09 18
1281876
X Performer
7
OSG CORPORATION, 3-22 Honnogahara,Toyokawa-shiAichi 4420005 (JP)
2015 11 02
2016 02 15
2015 12 31
1324814
SCast
9
Shenzhen Lenkeng Technology Co., Ltd., West side 4F,Jinguangxia
Culture & Tech Park,No. 3 Guangxia Road518049 Shenzhen (CN)
2016 02 03
2017 01 09
2016 12 22
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

64
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 229930 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 230302 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY PATENTOWE
(B1) 229821 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 227130 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229208 Postanowiono opis patentowy ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 67924 Postanowiono opis ochronny ponownie przedruko‑
wać ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(Y1) 70206 Postanowiono opis ponownie wydrukować ze wzglę‑
du na stwierdzony błąd w dacie zgłoszenia: jest “06.03.2013” a po‑
winno być “03.06.2013”

H. OGŁOSZENIA
65

ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
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) 217354 2010 12 30
07/2014
(-)
2019 01 07
Zastosowanie grafitu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
(B1) 220034 2012 01 27
08/2015
Mechaniczne uszczelnienie obrotowe
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

(-)

2019 01 07

(B1) 231183 2013 02 27
01/2019
(-)
2018 10 19
Układ sterowania silnikiem asynchronicznym 3-fazowym, zwłasz‑
cza w układach napędowych zaworów wysokociśnieniowych
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
(B1) 231184 2010 11 02
01/2019
(-)
2018 10 29
Układ odzysku ciepła odpadowego wód zrzutowych z energetyki
INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADE‑
MII NAUK

(B1) 231185 2014 02 13
01/2019
Sposób epoksydowania oleju lnianego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(10%)

2018 11 13

TECHNOLOGICZNY

(B1) 231186 2014 04 09
01/2019
(-)
2018 11 02
Urządzenie dozowania gazu, zwłaszcza do silników spalinowych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 231187 2016 01 13
01/2019
(-)
2018 10 26
Trans-(4R,5S,6R)-4-(benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-5-(1-jodoetylo)‑
-dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231188 2016 01 13
01/2019
(-)
2018 10 26
Trans-(4S,5R,6S)-4-(benzo[d][1’,3’]-dioksol-5’-ylo)-5-(1-jodoetylo)‑
-dihydrofuran-2-on oraz sposób jego otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231296 2013 01 24
02/2019
(-)
Maszyna tłokowa pracująca w obiegu Stirlinga
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2018 11 13

(B1) 231297 2017 02 10
02/2019
(-)
2018 11 05
Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopniowa‑
nych wałków uzębionych

Nr 10/2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
66

POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 231298 2017 03 16
02/2019
(-)
2018 11 26
Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 231299 2015 02 24
02/2019
(10%) 2018 11 08
Sposób pomiaru obwodowego skurczu autogenicznego wylewanych
materiałów kompozytowych i stanowisko do pomiaru obwodowego
skurczu autogenicznego wylewanych materiałów kompozytowych
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231300 2016 02 16
02/2019
Sposób utleniania limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

629

(10%)

2018 11 13

TECHNOLOGICZNY

(B1) 231301 2016 10 26
02/2019
(-)
2018 10 29
Rama składana urządzeń uprawowych i wysiewających
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 70620
2014 05 13
02/2019
(10%) 2018 11 05
Lampa do utwardzania fotoreaktywnych powłok lakierniczych,
zwłaszcza lakierów do paznokci
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(Y1) 70621
2017 03 17
02/2019
Transportowy regał modułowy
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

(Y1) 70622
2016 11 07
02/2019
Zespół zawieszenia urządzenia
RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

(-)

2018 12 27

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) 2563920
Modulacja ekspresji transtyretyny
DPO.0549 2019 01 04
Ionis Pharmaceuticals, Inc., CARLSBAD, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/18/1296 2018 07 06 TEGSEDI - INOTERSEN
(T3) 2504364
Ukierunkowane środki wiążące przeciwko B7-H1
DPO.0550 2019 01 14
ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja
EU/1/18/1322 2018 09 21 IMFINZI - DURVALUMAB
(T3) 2937418
Kompozycje i sposoby hamowania ekspresji transtyretyny
DPO.0551 2019 01 17
Alnylam Pharmaceuticals, Inc., CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/18/1320 2018 08 27 ONPATTRO - PATISYRAN
67
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.

2018 09 21

PATENTY
404390 w WUP nr 12/2018 na stronie 4384 na łamie prawym,
wiersz 22 od dołu wydrukowano błędną informację o od‑
mowie udzielenia patentu na w/w wynalazek. Informacja
ta nie powinna być opublikowana.
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